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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 Przełajowe Grad Prix Węgrowa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2020 Data
zakończenia

29.07.2020

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

Termin:
• Wiosna maj
• Lato czerwiec
• Jesień wrzesień /październik
• Zima grudzień

Biegi będą odbywać się na pętli ok. 5 km w Lesie w Nowinach. Max 150 osób dorosłych. Pierwsze
trzy biegi są totalnie bez prądu, żeby poczuć i współgrać z naturą. Zawodnicy otrzymują na stracie
karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz numerem startowym, które oddają na mecie. Biegach
(wiosna, lato, jesień) zawodnicy zbierają bonifikaty czasowe za miejsca od 1- 30.

1-50” 11-23” 21-13”
2-40”
12-22” 22-12”
3-35” 13-21” 23-11”
4-30” 14-20” 24-10”
5-29” 15-19” 25-9”
6-28” 16-18” 26-8”
7-27” 17-17” 27-7”
8-26” 18-16” 28-6”
9-25” 19-15” 29-5”
10-24” 20-14” 30-4”

W finałowym biegu ( grudzień) zawodnicy startują według bonifikat zebranych. Jeśli zawodnik nie
uzbierał żadnych dodatkowych sekund staruję w peletonie pościgowym, który rusza po ostatnim
zawodniku i jego bonifikacie.
Klasyfikacja Open jest w pierwszych trzech biegach sumą bonifikat czasowych. Zawodnik, który
dobiegnie pierwszy do mety po 4 biegu a wystartował minimum w trzech z czterech biegów
wygrywa całe GP

Kategorie Wiekowe
Kategorie Wiekowe żeby być sklasyfikowanym trzeba wystartować w minimum w trzech biegach. W
przypadku braku startu w jednym z biegów zawodnik otrzymuje 0pkt do klasyfikacji wiekowej i 0”
do klasyfikacji open

Open M Open K
M16 K 16
M20 K 20
M30 K 30
M40 K 40
M50 + K 50+

Punkty w kategorii wiekowej jest sumą miejsc 100 pkt 2-99 pkt 3- 98 pkt…..100-1 + punkty za
bonifikatę czasową 1”-1
W każdym biegu pierwszych 50 kobiet otrzymuje od 100 do 2 pkt - (tzn 1 kobieta - 100 pkt, 2 - 98, 3
– 96, 4 – 94,......50 - 2 pkt). + punkty za bonifikatę czasową 1”- 1 pkt
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Po każdym trzech biegów ( wiosna, lato, jesień) nagradzane są trzy najlepsze osoby wśród kobiet i
mężczyzn. Na koniec GP zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.
Biegi Dzieci
• D0 – do 5 lat (2018 - 2013)- dystans ok. 300 m;
• D1 – 6 – 7 lat (2012 - 2011)– dystans ok. 300 m;
• D2 – 8 – 9 lat (2010 - 2009) – dystans ok. 600 m;
• D3 – 10 – 12 lat (2008 - 2006) – dystans ok. 1 km;
• D4 – 13 – 15 lat (2005 - 2003) – dystans ok. 2 km;

Nagrody:
• warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 3 z 4
biegów.
• w kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają
taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę;
• w kategoriach wiekowych D2, D3 oraz D4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz
statuetki za miejsca 1 – 3;
• system liczenia punktów identyczny jak w kategoriach wiekowych dorosłych
Dlaczego Biegi przełajowe:

• Bieganie bliżej natury.
• Dzieci i młodzież Węgrowa miały by możliwość poznania tej dyscypliny.
• Nie są blokowane ulice miasta.
• Mało jest organizowanych taki imprez w naszym regionie.
• Uprawianie biegania w naturalnym trenie lepiej wpływa na układ stawowy człowieka niż
bieganie po ulicach i chodnikach.

Miejsce realizacji

Węgrów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja czterech biegów Trzy biegi Lista startowa

Popularyzacja biegania w naturalnym
terenie wśród dorosłych i młodzieży.

Udział w zawodach całych
rodzin.

Facebook galerie

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. W okresie letnim treningi odbywają się raz w tygodniu. Nasze stowarzyszenie
organizowało również biegi charytatywne dla Pawła i Stasia

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizacja Biegów Charytatywnych dla Pawła 2018 i dla Stasia 2019 w Węgrowie

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Namioty, Megafon,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary Open i kategorie wiekowe 3600,0    

2. Pomiar czasu zawody grudzień i
numery startowe

3300,0    

3. Medale 2000,0    

4. Namioty biuro zawodów 900,0    

5. Megafony 180,0    

6. agrafki 20,0    

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;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
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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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