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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: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Progres Warszawa", Forma prawna:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000732588, Kod pocztowy: 02-972,
Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Adama Branickiego, Numer posesji: 10,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wilanów (dzielnica), Strona www:
http://www.progreswarszawa.pl, Adres e-mail: biuro@progreswarszawa.pl, Numer telefonu: 604
637 624,
 
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 Dobrowolski
 
Adres e-mail: treneiro@gmail.com Telefon: 796175796

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego U14 PROGRES WARSZAWA CUP

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.08.2020 Data
zakończenia

30.10.2020

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

W dniu 14-16 sierpnia 2020 roku odbędzie się U14 PROGRES WARSZAWA CUP - otwarty turniej
piłkarski dla dzieci z klubów sportowych. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Klub
Sportowy "Akademia Piłkarska Progres Warszawa".

Adresatami tego przedsięwzięcia będą dzieci z rocznika 2006-2008 z terenu województwa
mazowieckiego.

-Turniej przewidziany dla 16 drużyn, po 4 w każdej z 4 grup.
- Z każdej grupy awansują po 2 zespoły do kolejnej fazy rozgrywek.
- Mecze będą odgrywane w systemie 2 x 20 minut
- Zespoły 11 osobowe (10 + bramkarz) z nieograniczoną liczbą zmian (w sumie każdy zespół będzie
liczył ok. 16 osób)

Piątek 14.08.2020r.
Uroczyste otwarcie turnieju. Pokaz freestylowy. Prezentacja wszystkich drużyn biorących udział w
turnieju. Pierwsze mecze fazy grupowej.

Sobota 15.08.2020r.
Ciąg dalszy turnieju. Drużyny rozgrywają kolejne mecze w fazie grupowej. Do kolejnej fazy
rozgrywek awansują 2 najlepsze drużyny z poszczególnych grup. Drużyny z miejsc 3 i 4 kończą udział
w turnieju.

Niedziela 16.08.2020r.
Faza play off. Przegrany odpada. Po meczach 1/4 finału, 1/2 finału , mecz o 3 miejsce i finał.
Uroczyste zakończenie turnieju. Wręczenie nagród drużynom z miejsc 1-4 oraz wyróżniającym się
zawodnikom.

W turniejach uczestniczą dzieci z klubów piłkarskich. Mecze sędziować będą sędziowie z
uprawnieniami związkowymi. Każdej z drużyn zostanie przydzielony wolontariusz, który zapewni
opiekę drużynie oraz pomoże w organizacji każdego turnieju. Uczestnikom, trenerom,
wolontariuszom i sędziom będzie zapewniona obsługa gastronomiczna.

W trakcie turniejów rozegrane zostaną konkursy: na najlepszego dryblera oraz na najcelniejszego
piłkarza, a także przydzielimy nagrodę dla najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju.

Łączna liczba bezpośrednich uczestników przedsięwzięcia to 256 zawodników, minimum 16
trenerów oraz widzowie. Suma odbiorców: ponad 300 osób. Rozgrywki zostaną przeprowadzone na
otwartym terenie na bazie szkoleniowej Klubu Sportowego "Akademia Piłkarska Progres
Warszawa".

Najważniejsze informacje
• Regulamin rozgrywek dopuszcza zmiany zawodników w trakcie trwania meczu bez
przerywania gry
• Każda drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodników plus dwóch trenerów
• W turnieju uczestniczą dzieci z klubów piłkarskich
• Mecze sędziować będą sędziowie z uprawnieniami związkowymi.
• Uczestnictwo w turnieju dla zawodników i widowni jest nieodpłatne.

Podczas turnieju w sumie rozegrane zostaną 32 spotkania piłkarskie w oparciu o przygotowany
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przez organizatora regulamin. W turnieju będzie brało udział 240 zawodników (po 15 osób na
drużynę) i min. 16 trenerów. Wyłonieni zwycięzcy turnieju (miejsca I-IV) zostaną nagrodzeni
medalami, dyplomami, oraz pucharami). Dla pozostałych uczestników przewidziane są medale oraz
dyplomy za udział w turnieju. Wyróżnieni zawodnicy: król strzelców, najlepszy zawodnik i bramkarz
otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki.

Potrzeby grupy docelowej
Kierując się naszym doświadczeniem w zakresie uczestnictwa w turniejach piłkarskich, stwierdzamy
zdecydowanie, że w województwie mazowieckim brak jest oferty w tym zakresie. Aby wziąć udział
w tego typu imprezie, zawodnicy z klubów piłkarskich odbywają podróże, nierzadko po kilkaset
kilometrów (np. Nowa Ruda 430 km, Trzebnica 340 km, Kluczbork 290 km, Margonin 374 km).
Tymczasem możliwość rywalizacji z innymi zespołami z tej samej grupy wiekowej jest dla każdego
klubu bardzo istotna, ale konieczność odbywania dalekich wyjazdów i ponoszenia w związku z tym
niebagatelnych kosztów, często staje się przeszkodą w udziale w tego typu przedsięwzięciach.
Chcielibyśmy zbudować regionalny, cykliczny turniej piłkarski dla wszystkich klubów piłkarskich z
woj. mazowieckiego, który stanowiłby ważną imprezę na mapie wydarzeń sportowych regionu i był
atrakcyjną odpowiedzią na brak tego typu lokalnych turniejów.
Na potrzebę realizacji takiego projektu wskazuje szerokie grono zainteresowanych uprawieniem
piłki nożnej w tej grupie wiekowej, a także zwiększanie i wyrównywanie szans dostępu do
uprawiania tej dyscypliny poprzez organizowanie ogólnodostępnych imprez sportowych.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację
Akademia Progres Warszawa stawia przede wszystkim na długofalowy rozwój zawodnika, pracę nad
każdym aspektem piłkarskim, czy to techniki czy motoryki. Według nas nie tylko talent się liczy, ale
także ciężka praca na treningach, obozach, zajęciach indywidualnych, a dopiero z połączenia tych
czynników powstaje piłkarz. Razem z treningami, które są istotą działania naszej akademii
piłkarskiej, realizujemy następujące dodatkowe działania, wspierające nasze cele:
- obozy sportowe (zimowe i letnie)
- spotkania z dietetykami
- spotkania ze znanymi piłkarzami

Obecnie jesteśmy w trakcie nowej inwestycji, która przewiduje na nowych, już nabytych terenach
utworzenie następującej infrastruktury:
- boisko naturalne treningowe nr 2
- boisko sztuczne nr 2
- duża klatka na boisku sztucznym do treningu indywidualnego- technicznego i motorycznego.

Organizacja turniejów wpisuje się zatem w nasze działania związane z rozwojem infrastruktury i
popularyzacją piłki nożnej w regionie mazowieckim.

Zmiana społeczna
Organizacja turnieju piłkarskiego będzie idealną okazją do krzewienia naszego podejścia do rozwoju
fizycznego dzieci i młodzieży, w którym to na pierwszym miejscu jest kompleksowe podejście do
potrzeb zawodnika i zaplanowanie jego rozwoju w dłuższej perspektywie. Dzięki realizacji zadania
zdobędziemy doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu tego typu imprez i spopularyzujemy
uprawianie sportu w sposób profesjonalny, klubowy.
Chcielibyśmy, aby trenowanie w klubie sportowym wiązało się z odpowiedzialnością za zawodnika,
dlatego też chcemy uświadamiać rodziców, którzy kierują swoje dzieci do klubów piłkarskich, żeby
zwracali uwagę na określone elementy szkolenia i wymagali odpowiedniej jakości od swoich
trenerów. Chcemy, aby była to kluczowa zmiana społeczna - wzrost wymagań co do
profesjonalizmu osób, w ręce których oddajemy nasze dzieci.
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Trwałość rezultatów zadania
Realizacja turnieju U14 w roku 2020 byłaby pierwszą edycją cyklicznego turnieju piłkarskiego dla
województwa mazowieckiego. Doświadczenia i kontakty jakie zebralibyśmy podczas realizacji tego
wydarzenia, byłyby bezcenne dla kontynuacji tego typu działań w kolejnych latach. Mamy już duże
doświadczenie w uczestnictwie w turniejach polskich i zagranicznych i wiemy, jakich elementów w
ich trakcie brakuje (np. sprawne przekazywanie informacji drużynom, brak komentatora czy
odpowiednie nagłośnienie) dlatego organizując je samodzielnie, zbudowalibyśmy wydarzenie o
wysokim standardzie, które powtarzalibyśmy rokrocznie, co budowałoby także pozytywny,
sportowy wizerunek Mazowsza .

Miejsce realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane na bazie treningowej wykorzystywanej przez Akademię Piłkarską
Progres Warszawa, która mieści się w Warszawie pomiędzy ul. Rosochatą a Waflową. Wjazd od
Rosochatej przy Jeziorku Lisowskim (Warszawa 02-998).
Link do lokalizacji Akademii: https://goo.gl/maps/orvY7xSJJgUoChFV8

Akademia Piłkarska Progres Warszawa jest szkołą piłkarską dla dzieci i młodzieży działającą
formalnie (jako stowarzyszenie) od maja 2018, ale prowadziliśmy zajęcia sportowe z dziećmi już rok
wcześniej. Myślą przewodnią powstania Akademii, było stworzenie pełnego zaplecza treningowego
i socjalnego dla młodych adeptów piłki nożnej do optymalnego rozwoju sportowego. Obecnie na
terenie 12500 m. posiadamy:
- pełnowymiarowe boisko trawiaste 105x60
- boisko ze sztuczną trawą 64x36
- tzw.klatkę do małych gier 20x12
- boisko do piłki plażowej 12x30.

Klub ma swoją szatnie i wyposażenie socjalne. Obecnie jesteśmy w trakcie nowej inwestycji, która
przewiduje na nowych, już nabytych terenach utworzenie następującej infrastruktury:
- boisko naturalne treningowe nr 2
- boisko sztuczne nr 2
- duża klatka na boisku sztucznym do treningu indywidualnego- technicznego i motorycznego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie spotkań meczowych 32 Tabela meczowa,
dokumentacja fotograficzna

Zwycięzca turnieju 1 Punktacja w tabeli
meczowej, dokumentacja
fotograficzna

Zwycięzca konkursu celności 1 Punktacja w tabeli konkursu,
dokumentacja fotograficzna
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Zwycięzca konkursu żonglerki 1 Punktacja w tabeli konkursu,
dokumentacja fotograficzna

Zawodnik turnieju (MVP) 1 Punktacja w tabeli konkursu,
dokumentacja fotograficzna

Liczba zespołów biorących udział w
zawodach U14 Progres Warszawa CUP

16 Tabela meczowa,
dokumentacja fotograficzna

Liczba zawodników biorących udział w
zawodach U14 Progres Warszawa CUP

256 Tabela meczowa,
dokumentacja fotograficzna,
listy akredytacyjne

Liczba trenerów biorących udział w
zawodach U14 Progres Warszawa CUP

16 Listy akredytacyjne,
dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Akademia Piłkarska istnieje od września 2017 roku - rozegraliśmy od tej pory kilka turniejów
zagranicznych, kilkanaście turniejów w Polsce, kilkadziesiąt sparingów z różnymi zespołami i
rocznikami, a także przepracowaliśmy 4 obozy, dwa zimowe i dwa letnie.

Uczestniczyliśmy w wielu turniejach w Polsce, wyjechaliśmy na trzy turnieje zagraniczne do
Niemiec, gdzie w kwietniu 2018 roku zajęliśmy wysokie 6 miejsce, wśród 42 renomowanych drużyn
z europejskich Akademii (graliśmy z zespołami Eintracht, Wolverhampton, Galatasaray MSV Mainz).
Braliśmy udział w 2 ligach zimowych - Kids Soccer League oraz Liga Zimowa R.S Sport. Nasze 3
drużyny od kilku sezonów grają w lidze MZPN, ostatni sezon:

Rocznik 2006 - http://mzpn.pl/rozgrywki-tabele-i-
terminarze/group=Warszawa/season=2019/2020/play=31931/
Rocznik 2007 - http://mzpn.pl/rozgrywki-tabele-i-
terminarze/group=Warszawa/season=2019/2020/play=31986/
Rocznik 2011 - http://mzpn.pl/rozgrywki-tabele-i-
terminarze/group=Warszawa/season=2019/2020/play=32298/

We wszystkich turniejach, ligach zimowych i lidze MZPN rozegraliśmy już kilkaset meczy (oprócz
sparingów). Nasi zawodnicy wiele razy otrzymywali indywidualne wyróżnienia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Akademia Progres Warszawa realizowała już kilkukrotnie konkursy piłkarskie na własnej bazie,
jednak na nieco mniejszą skalę (4 drużyny). W trakcie realizacji projektu będziemy także
współpracować z Fundacją Budzenie pasji, która jest doświadczonym realizatorem imprez dla dzieci
i wielokrotnie organizowała pikniki i imprezy dla najmłodszych. Zapraszaliśmy tez na nasza bazę
freestylerów, dietetyków i znanych piłkarzy, organizując pokazy publiczne.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
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Wojciech Kromka
Prezes Zarządu AP Progres Warszawa, licencja UEFA C, od 20 lat aktywny gracz (III,IV,V liga) i trener
piłkarski (od 7 lat zajmuje się trenowaniem zespołów dziecięcych)

Robert Domański
trener motoryki, ze sportem związany od 26 lat (od 11 lat zajmuje się trenowaniem zespołów
dziecięcych)

Mateusz Żydkiewicz
trener piłki nożnej, licencja UEFA B, od 21 lat jest aktywnym graczem, trenuje dzieci, młodzież i
dorosłych od 11 lat

Krzysztof Tomaszewski
trener piłki halowej (futsalu) od 2012 roku założyciel oraz trener sportowego projektu Tango
Warszawa Futsal, licencja UEFA C

Robert Gubiec
trener bramkarzy, młodzieżowy reprezentant polski, były bramkarz klubów ekstraklasy, licencja
UEFA B , liczne staże trenerskie w klubach ekstraklasy, trener w K.S Ursus (młodzież oraz seniorzy),
trener K.S Legionovia Legionowo (seniorzy), posiada długoletnie doświadczenie praktyczne w pracy
z młodzieżą oraz seniorami.

Paweł Dobrowolski - psycholog, pracownik dużych korporacji oraz firm z obszaru Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. Koordynował wiele dużych projektów z różnych obszarów, posiada certyfikat
"Zarządzanie projektami", certyfikat audytora ISO 9001:2001 normy dotyczącej wymagań systemów
zarządzania jakością. Koordynacja projektu.

6 osób, rodziców naszych klubowiczów, jako wolontariusze podczas obu turniejów.

Zasoby rzeczowe
Obecnie Akademia Progres Warszawa na terenie 12 500 m2 posiada pełnowymiarowe boisko
trawiaste 105x60, boisko ze sztuczną trawą 64x36, tzw.klatkę do małych gier 20x12 oraz boisko do
piłki plażowej 12x30. Klub ma swoją szatnie i wyposażenie socjalne, na boiskach posiadamy nowe
miejsca do siedzenia dla widzów. Oprócz tego posiada wyposażenie sportowe w postaci bramek
różnego rodzaju, piłek, rebounderów, drabinek, pachołków, tyczek, płotków czy przenośnych
murów. Dysponujemy też specjalistycznym sprzętem treningowym Fitlight - jest to nowoczesny
sprzęt do skrócenia czasu reakcji, który wykorzystujemy w trakcie treningów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Medale, dyplomy, puchary, statuetki 1500,0    

2. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców
konkursów (celność, bramkarz,
żonglerka, MVP)

500,0    

3. Obsługa medyczna 3 dni 600,0    
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4. Obsługa sędziowska 3 dni 1500,0    

5. Posiłek regeneracyjny dla zawodników
(256 osób) i trenerów (16 osób) - 3 dni

7000,0    

6. Konferansjer (3 dni) 600,0    

7. Fotograf (3 dni) 500,0    

8. Pokaz trików 400,0    

9. Promocja projektu i rekrutacja klubów 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12900,0 10000,0 2900,0

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,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

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

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

(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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