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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Klub Sportowy Aktywni Węgrów , Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub
Sportowy Aktywni Węgrów : 1/2017, Kod pocztowy: 07-100, Poczta:Węgrów, Miejscowość:
Węgrów, Ulica: Rzemieślnicza , Numer posesji: 1, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski,
Gmina:m. Węgrów, Strona www: http://www.facebook.com/aktywniwgw/, Adres e-mail:
aktywniwegrow@gmail.com, Numer telefonu: 500818088,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Paweł Woźnicki
 
Adres e-mail: pawel.woznicki.wegrow@gmail.com 
Telefon: 500818088

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Od Zera do Biegacza

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2020 Data
zakończenia

28.09.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Celem zadania jest przygotowanie chętnych osób do wzięcia udziału w zawodach na wybranym
dystansie biegu. Przewidziane będą 4 dystanse. 5km, 10km, półmaraton oraz maraton. Po
przeprowadzeniu testów sprawnościowych, rozmów i ankiety uczestnicy zostaną przydzielani do
odpowiedniej grupy oraz zostaną określone ramowe harmonogramy treningów. Plany treningowe
będą zawierały dwa treningi w tygodniu z trenerem, a pozostałe treningi będą wykonywane
samodzielnie przez uczestników. Plany treningowe będą rozpisywane w cyklach tygodniowych.
Kontrola postępów będzie odbywała się na wspólnej platformie treningowej. Po przeprowadzeniu
testów sprawnościowych, rozmów i ankiety uczestnicy zostaną przydzielani do odpowiedniej grupy.
Maksymalna liczba uczestników treningu 30 osób. Każdy uczestnik po cyklu treningowego (min.12
tygodni) otrzyma pakiet startowy na wybrany wcześniej jesienny bieg.

Miejsce realizacji

Miasto Węgrów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Powiększenie i zachęcenie
mieszkańców do aktywnego spędzania
czasu.

średnia 20 osób na treningu lista obecności i zdjęcia z
treningów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

Klub Aktywni Węgrów powstał w 2017 roku. Klub liczy 10 osób w zarządzie klubu i ok. 25
sympatyków klubu. Treningi klubowe w okresie zimowym odbywają się raz w tygodniu na sali
gimnastycznej a w okresie letnim na bieżni otwartej. Treningi te są bezpłatne dla wszystkich.
Podczas tych spotkań możliwa jest także rozmowa z trenerem na temat treningu
ogólnorozwojowego,diety, planów treningowych i wspólnych wyjazdów na zawody . Nasze
stowarzyszenie organizowało również biegi charytatywne.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako klub Aktywni prowadzimy od 3 lat treningi biegowe jak i ogólnorozwojowe, promujemy
aktywność fizyczną na różnego rodzaju piknikach i festynach. Nasz trener dodatkowo prowadził
treningi biegowe: w Sklepie Biegacza Powiśle, 3 edycje w Orlen Warsaw Maraton w Warszawie,
Reebok Run Crew.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Sprzęt treningowy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Pakiety startowe 5km 990,0    

2. Pakiet startowy Maraton 1990,0    

3. Pakiety startowe Półmaraton 1300,0    

4. Wynagrodzenia trenerzy 5720,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
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7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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