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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: Uczniowski Klub Sportowy "Volley Wyszków", Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy ,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego
: 58, Kod pocztowy: 07-200, Poczta:Wyszków, Miejscowość: Rybienko Stare , Ulica: Turkusowa,
Numer posesji: 5, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina:Wyszków, Strona
www: , Adres e-mail: volleywyszkow@gmail.com, Numer telefonu: 508 727 955,
 
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)

Michał Urbaniak
 
Adres e-mail: volleywyszkow@gmail.com Telefon: 508
727 955

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Liga Piłki Siatkowej - II edycja

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.09.2020 Data
zakończenia

20.12.2020

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

Przełom XX i XXI wieku to dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do internetu i
powszechna cyfryzacja obecne są już niemal w każdym aspekcie życia społeczeństwa. Mimo
oczywistych korzyści postęp w tej dziedzinie niesie również negatywne skutki. Przede wszystkim
wpływa to na zniechęcenie młodzieży do aktywności fizycznej, sportu gier i zabaw na świeżym
powietrzu. Także osoby starsze, już pracujące - jak pokazuje wiele wyników badań - spędzają na
czynnym uprawianiu zbyt mało czasu. Realna barierą jest m.in. brak zorganizowanych form
uprawiania sportu (ankietowane przez nas osoby wskazywały, że nie oprawiają sportu bo nie maja
czasu/możliwości samodzielnego zorganizowania sobie takiej formy rekreacji. Odbija się to
niekorzystnie na kondycji a często również na zdrowiu, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.
Brak aktywności sportowej widoczny jest zwłaszcza w środowiskach wiejskich i małych miastach,
gdzie wyraźnie ograniczony jest dostęp do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu m.in.
relatywnie małej ilości zawodów i gier, turniejów, w które byłaby okazja do integracji
międzypokoleniowej. Poprzez Liga Piłki Siatkowej chcemy wyrabiać nawyki prozdrowotne poprzez
stworzenie warunków do wysiłku fizycznego, promowanie wychowawczej roli sportu oraz zdrowego
współzawodnictwa w myśl idei Fair Play. Istotną kwestia będzie dla nas integracja
międzyśrodowiskowa (wstępne zainteresowanie rozgrywkami wyraziły drużyny z powiatów:
wyszkowskiego, makowskiego, ostrowskiego, pułtuskiego oraz Warszawy) i międzypokoleniowa
(rozpiętość wiekowa zawodników to 13-65 lat). Organizatorzy (koordynator projektu) będą
prowadzili na portalach społecznościowych stałą relację z meczów, po każdej kolejce będą
wpisywane wyniki drużyn, statystyki indywidualne graczy oraz uaktualniona tabela rozgrywek.
Organizator będzie prowadził także statystyki meczowe z każdej kolejki, które będą
uatrakcyjnieniem ligi oraz pozwolą na wyłonienie najlepszych graczy ligi. Wartością dodaną ligi,
obliczonej na udział około 140 zawodników (oraz 50-100 kibiców w każdej kolejce) z Mazowsza
będzie promocja powiatu wyszkowskiego jako powiatu otwartego na nowe pomysły i inicjatywy
sportowe oraz realnie wspierającego międzypokoleniową aktywność fizyczną sportowców, a także
promująca takie postawy u osób, które wcześniej z uprawiania sport, z rożnych ww. przyczyn były
wyłączone.

Nasza Liga Piłki Siatkowej - II edycja niweluje ww. ograniczenia i wychodzi na przeciw oczekiwaniom
potencjalnym uczestnikom ligi. Zakładamy, że w II tegorocznej edycji ligi weźmie udział 10 zespołów
(w obecnej gra 8 zespołów). W każdym zespole będzie mogło zagrać maksymalnie 14 zawodników
(także zawodniczek) czyli około 140 osób. Kryterium to ma uwzględniać predyspozycje fizyczne
zaawansowanych wiekowo drużyn oraz dać szansę uczestnictwa jak największej ilości osób. Mecze
będą rozgrywane przez zespoły 6 osobowe (możliwe są zmiany podczas meczów), w dogodnych dla
nich terminach (ustalonych przez organizatorów w porozumieniu z kapitanami zespołów). Każdy
mecz będzie prowadzony przez sędziego i będzie trwał ok 1-1,5 h (będziemy grać do 2 wygranych
setów). Drużyny będą rozgrywać ze sobą mecze w formie ligi (tzw. mecz każdy z każdym) bez
rewanżów, co przy 10 zespołach daje w sumie liczbę 45 meczów, które zostaną rozegrane w ciągu 3
miesięcy (13.09-11.12.2020). Mecze będą rozgrywane w hali wyszkowskiego WOSiR - miejscu
otwartym dla kibiców, każdorazowo na 2 boiskach (każdy mecz prowadzi 1 sędzia) w tym samym
czasie. Punktacja w rozgrywkach: - Zwycięstwo 2:0 –3 punkty; - Zwycięstwo 2:1 –2 punkty; - Porażka
1:2 –1 punkt; - Porażka 0:2–0 punktów.

W ramach organizacji ligi Liga Piłki Siatkowej - II edycja planuje się realizację następujących działań:
1) przygotowanie materiałów organizacyjno-promocyjnych a) opracowanie regulaminu, plakatów,
znaków graficznych, zaproszeń, listów, b) stworzenie listy potencjalnych drużyn, kontakt ze
szkołami, firmami, 2) akcja marketingowa promująca ligij, a) rozesłanie maili i listów do klubów
sportowych i szkół, firm, b) wysłanie informacji do portali o tematyce sportowej dzieci i młodzieży
oraz dorosłych, c) kontakt z mediami lokalnymi i regionalnymi, d) lokalne strony internetowe, e)
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powieszenie plakatów na terenie Województwa Mazowieckiego, 3) nabór drużyn siatkarskich
(kwalifikacja i rejestracja drużyn), a) kontakt bezpośredni, b) zapisy poprzez internet, 4)
zapewnienie koniecznych zezwoleń do organizacji ligi oraz zakup/wypożyczenie wymaganego
sprzętu, 5) pozyskanie osób do obsługi ligi (sędziowie, opieka medyczna, pomoc techniczna,
wolontariusze) 6) Główna część projektu - mecze siatkarskie/obsługa ligi (organizacja boisk, szatni,
zaplecza sanitarnego, wyżywienia itp.) 7) Zarządzanie projektem: projektowanie, organizacja,
monitoring, ewaluacja i podsumowanie oraz rozliczenie projektu Liga Piłki Siatkowej - II edycja.

Cel realizacji zadania: Głównym celem projektu jest: promocja kultury fizycznej, zdrowego trybu
życia i idei wychowania przez sport wśród mieszkańców powiatu wyszkowskiego oraz Mazowsza.
Cele dodatkowo zdefiniowano jako: - utrwalenie nawyków pro zdrowotnych wśród młodzieży i
dorosłych, - utrwalenie zasad zdrowej rywalizacji w myśl idei Fair Play, - stworzenie alternatywy dla
zajęć nie wymagających wysiłku fizycznego, - uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu w
miastach Województwa Mazowieckiego, - integracja lokalnych społeczności.
Wszystkie powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez organizację II edycji projektu "Liga Piłki
Siatkowej".

Grupa odbiorców zadania: Główni adresaci: • młodzież (wiek 13-18 lat); • osoby dorosłe (18+) •
mieszkańcy terenów wiejskich i miast Województwa Mazowieckiego, pracownicy przedsiębiorstw,
urzędnicy, nauczyciele i inne grupy społeczne (uczestnicy turnieju – kategoria tzw. open); Adresaci
drugorzędni: • rodzice młodzieży biorącej udział w turnieju, rodziny zawodników; • społeczność
lokalna Wyszkowa, powiatu wyszkowskiego i okolic; • władze Województwa Mazowieckiego,
powiatu wyszkowskiego i gminy Wyszków oraz gmin/miast biorących udział w turnieju. Pozostali
adresaci: • samorządy lokalne ( z terenu Mazowsza) • lokalni przedsiębiorcy; • media lokalne (prasa
drukowana, media elektroniczne, profile partnerów naszych rozgrywek)

Zawody tego typu są najlepszym dowodem, że uprawiać czynny sport można bez ograniczeń
wiekowych i jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców: uczniów szkół
średnich,studentów,amatorskich klubów piłki siatkowej,fanów siatkówki,kibiców jak i miłośników
aktywnego spędzania czasu na boisku siatkarskim. Istotny aspektem naszego wydarzenia będzie
także integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa.

Miejsce realizacji

Wyszków, hala Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Geodetów 45.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba drużyn 10 zespołów zgłoszenia zespołów,
protokół z przebiegu ligi

Liczba osób biorących udział w
rozgrywkach (10 zespołów x 14
zawodników)

maksymalnie 140 osób zgłoszenia zespołów (lista
zawodników),protokół z
przebiegu ligi
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Liczba zakupionych i przekazanych
nagród drużynowych (14 os x 3
zespoły)

42 sztuk protokół z przekazania
nagród,dokumentacja
zdjęciowa

Liczba zakupionych i przekazanych
pucharów/statuetek (9 pucharów dla
najlepszego zawodnika kolejki, 6 dla
najlepszych zawodników turnieju oraz
3 puchary dla drużyn z miejsc 1-3)

18 sztuk protokół z przekazania
pucharów,dokumentacja
zdjęciowa

Liczba rozegranych meczy podczas ligi
(9 kolejek x 5 mecze w kolejce)

45 meczy protokół z przebiegu ligi,
informacje na profilu na
portalu społecznościowym,
dokumentacja zdjęciowa

Liczba kibiców na wszystkich meczach
ligi

minimalnie 700 osób dokumentacja zdjęciowa

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

Charakterystyka oferenta

UKS "Volley Wyszków" został zarejestrowany we wrześniu 2019 r. Działalność naszego UKS skupia
się na szkoleniu i prowadzeniu treningów w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. W sumie szkolimy już około 90 osób. Poza działalnością szkoleniową organizujemy także
turnieje dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Członkowie oraz sympatycy naszego UKS-u
współorganizują właśnie I edycję Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej (rozgrywkach dedykowane
amatorskim drużynom z terenu Mazowsza).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przy realizacji projektu Liga Piłki Siatkowej - II edycja będą brać udział członkowie/sympatycy
naszego UKS-u, którzy posiadają doświadczenie w organizowaniu wyżej opisanych przedsięwzięć, w
tym I edycji ligi piłki siatkowej. Nadmieniamy, iż cześć naszych sympatyków i członków uczestniczyła
w latach poprzednich przy organizacji innych imprez sportowych, które były współfinansowane
także ze środków Urzędu Gminy Wyszków, Powiatu Wyszkowskiego, Fundacji BNP Paribas Bank
Polska S.A. Wśród sympatyków/członków UKS-u są osoby, które maja doświadczenie w realizacji
projektów finansowanych z różnych źródeł, w tym z JST. Od września 2019 UKS Volley Wyszków
zrealizował już sam projekty finansowane ze środków zewnętrznych (granty Fundacji Paribas, JST)
na łączną kwotę 14 000 zł. Uważamy więc, że posiadamy niezbędne doświadczenie i wiedzę
merytoryczną potrzebne do realizacji tego typu projektu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W projekcie zostaną zaangażowane zasoby ludzkie, które posiadają doświadczenie, wiedzę
merytoryczną w organizowaniu wyżej opisanego przedsięwzięcia. Ponadto w czasie już samej ligi
będziemy korzystać z pomocy lokalnych działaczy społecznych (nauczycieli W-F, trenerów siatkówki
oraz sędziów) specjalizujących się w zakresie dyscypliny sportowej piłka siatkowa i mających bogate
doświadczenia oraz niezbędną wiedzę merytoryczną do relacji wyżej opisanego projektu. W projekt
zostaną także zaangażowani, podczas już samej ligi, także wolontariusze (około 10 osób) - uczniowie
wyszkowskich szkół średnich. Przy realizacji projektu Uczniowski Klub Sportowy Volley Wyszków
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będzie korzystał z lokalu mieszczącego się w miejscowości Rybienko Stare przy ul. Turkusowej 5–
siedzibie UKS-u. Do dyspozycji organizatorów ligi będzie cały sprzęt będący na wyposażeniu biura
m.in.: drukarka, laptopy, sprzęt nagłaśniający etc. Biuro wyposażone jest w internet i telefon co
niewątpliwie ułatwi kontakt z uczestnikami ligi, mediami etc. Władze/członkowie/sympatycy UKS-u
udostępnią dla potrzeb realizacji projektu swoje prywatne samochody.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie sędziów (2 sędziów x 9
kolejek x 4 h x 40zł)

2880,0    

2. Zakup pucharów/statuetek dla
zawodników i drużyn uczestniczących
w lidze (18 sztuk (6 indywidualnych, 9
zawodników kolejki, 3 drużynowe) x
średnio 50 zł)

900,0    

3. Zakup nagród dla drużyn
uczestniczących w lidze (42 sztuk:
liczba zawodników z drużyn z miejsc 1-
3 x średnio 70 zł)

2940,0    

4. Koszt wynajęcia hali sportowej (9
kolejek x 180 zł/1 kolejka)

1620,0    

5. Obsługa statystyczna zawodów
(opracowanie statystyk etc. - 9 kolejek
x 40 zł)

360,0    

6. Obsługa administracyjna
projektu/zarządzanie projektem (3x
300zł/1m): administrowanie profilem
na FB, kontakt z drużynami,
przygotowanie hali, prowadzenie
zawodów, koszty podróży

900,0    

7. Obsługa finansowa projektu (3 x 150
zł/1m)

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9900,0 9900,0 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;
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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,
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 - złożony elektronicznie)

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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