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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: Gminny Ludowy Klub Sportowy "RELAX" Radziwiłłów, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000108163, Kod pocztowy: 96-332, Poczta: Radziwiłłów, Miejscowość: Bartniki, Ulica: ul. Relax, Numer posesji: 6,
Województwo:mazowieckie, Powiat: żyrardowski, Gmina: Puszcza Mariańska, Strona www: -, Adres e-mail:
kazimierzsadowski@poczta.onet.pl, Numer telefonu: 500074952
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Aleksandra Wójcicka
 
Adres e-mail: oswiata@puszcza-marianska.pl Telefon: 504310205

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego RELAX KIDS CUP 2019

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2019 Data
zakończenia

28.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego turnieju piłkarskiego pn. "RELAX KIDS CUP 2019". W
zeszłym roku, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, udało nam się z sukcesem przeprowadzić turniej "RELAX KIDS CUP
2018" i wtedy pojawił się pomysł, aby stworzyć taką imprezę cykliczną. W tegorocznym turnieju docelowo mają wziąć
udział dziecięce drużyny piłkarskie z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz z gmin sąsiednich z terenu powiatu
żyrardowskiego. Impreza organizowana jest z myślą o dzieciach, które amatorsko grają w piłkę nożną lub dopiero
niedawno zaczęły trenować tą dyscyplinę. Turniej zostanie rozegrany na stadionie GLKS "RELAX" Radziwiłłów w Bartnikach
w ostatni weekend lipca tj. w dniach 27 - 28 lipca 2019r. Poprzedzą go oczywiście działania promocyjne oraz
przygotowawcze, które będą prowadzone w okresie od 01.07.2019r. do 27.07.2019r. W celu sprawnego przeprowadzenia
rozgrywek, planujemy zakupienie niezbędnego sprzętu sportowego, który uzupełni posiadane przez GLKS "RELAX"
Radziwiłłów zasoby. Na uczestników turnieju czekać będą wspaniałe nagrody rzeczowe oraz pyszny poczęstunek. Turniej
będzie jednym z elementów naboru dzieci, chcących grać w piłkę nożną, do szkółki piłkarskiej GLKS "RELAX" Radziwiłłów.
Zawody będą przeznaczone dla dzieci z konkretnych roczników tj. 2006/07, 2008/09, 2010/11 i 2012, gdyż właśnie w tych
grupach wiekowych GLKS "RELAX" prowadzi zajęcia w szkółce piłkarskiej. Po zakończeniu turnieju w dn. 28.07.2019r.
przewidujemy wspólne ognisko dla dzieci i ich opiekunów. Celem realizacji zadania jest przede wszystkim
upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, rozbudzenie w tych młodych ludziach zamiłowania do aktywnego wypoczynku
i do uprawiania sportu. Przeprowadzenie turnieju ma też na celu odkrycie młodych talentów piłkarskich, aby umożliwić im
dalszy rozwój umiejętności i wiedzy w tej dyscyplinie poprzez podjęcie treningów w szkółce piłkarskiej GLKS "RELAX"
Radziwiłłów. Odbiorcami zadania będzie ok. 140 dzieci w wieku 7 -13 lat, które lubią grać w piłkę nożną i robią to
amatorsko lub dopiero co zaczynają swoją przygodę z bardziej profesjonalnymi treningami piłkarskimi. Przewidujemy, że
w turnieju weźmie udział ok. 12 drużyn dziecięcych, z których każda będzie liczyła ok. 12- 13 zawodników.
Miejsce realizacji
Stadion GLKS "RELAX" Radziwiłłów Bartniki ul. Relax 6, gm. Puszcza Mariańska

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

zorganizowanie 2-dniowego turnieju
piłkarskiego

2 dni rozgrywek program imprezy oraz
sprawozdanie z jej przebiegu,
zdjęcia z przebiegu turnieju

udział 140 dzieci w turnieju 140 uczestników listy zgłoszeniowe do turnieju,
sprawozdanie z przebiegu turnieju,
zdjęcia z przebiegu turnieju

zwiększenie motywacji do uprawiania sportu u
140 dzieci

140 dzieci program imprezy, listy
zgłoszeniowe do turnieju,
obserwacje i spostrzeżenia
opiekunów uczestników turnieju

Propagowanie zdrowego i sportowego stylu
życia wśród najmłodszych

140 odbiorców zadania program imprezy, listy
zgłoszeniowe do turnieju,
obserwacje i spostrzeżenia
opiekunów uczestników turnieju

upowszechnianie piłki nożnej w środowisku
wiejskim, szczególnie wśród dzieci

140 odbiorców zadania program imprezy, listy
zgłoszeniowe do turnieju

odkrycie młodych talentów piłkarskich, co da
podstawy do stworzenia im właściwych
warunków dla dalszego uprawiania piłki nożnej
i rozwoju w tej dyscyplinie

10% uczestników turnieju klasyfikacja końcowa turnieju,
obserwacje i spostrzeżenia
trenerów i instruktorów piłki
nożnej zatrudnionych w szkółce
piłkarskiej GLKS "RELAX"
Radziwiłłów

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
Początki działalności GLKS "RELAX" Radziwiłłów sięgają roku 1970. W dn. 16.05.2002r. klub został zarejestrowany w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub realizuje swoje cele
poprzez: współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządami w celu zapewnienia członkom właściwych
warunków do uprawiania sportu, uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych na różnych szczeblach,
organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie opieki
wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu. Od marca 2015 roku klub prowadzi szkółkę piłkarską, w której obecnie
trenuje ok. 110 osób. W szkółce funkcjonują cztery grupy wiekowe, a są to roczniki 2006/07, 2008/09, 2010/11 i 2012.
Roczniki 2006/07, 2008/09 i 2010/11 biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Mazowiecki Związek
Piłki Nożnej. Oprócz tego klub posiada drużynę seniorów, która rozgrywa mecze w klasie B prowadzonej przez Mazowiecki
Związek Piłki Nożnej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
GLKS "RELAX" Radziwiłłów od kilkunastu lat bierze udział w konkursie ofert ogłaszanym przez Gminę Puszcza Mariańska na
realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Gmina zawsze pozytywnie
oceniała pracę klubu i była zadowolona z realizowanych przez nas działań, sprawozdania z realizacji zadania publicznego
były zatwierdzane bez żadnych uwag, a przyznane przez Gminę środki finansowe były zawsze prawidłowo rozliczane.
Dzięki temu, że od wielu lat nieprzerwanie realizujemy w/w zadanie publiczne, zdobyliśmy ogromne doświadczenie w
prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna zarówno wśród dzieci i
młodzieży, jak i osób dorosłych. GLKS "RELAX" korzystał także z tzw. "małych grantów" z Lokalnej Grupy Działania "Kraina
Rawki" (w ramach dotacji klub zakupił bramki dostosowane do potrzeb dzieci ze szkółki piłkarskiej). Poza tym od 2017r.
GLKS "RELAX" sięga po środki finansowe przyznawane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "KLUB". W
zeszłym roku pierwszy raz wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z ofertą składaną na
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a dotyczącą organizacji turnieju "RELAX
KIDS CUP 2018". Udało nam się zdobyć dofinansowanie na realizację tego projektu. Wszystkie środki finansowe, które
pozyskaliśmy w trakcie naszej działalności, zostały prawidłowo wykorzystane i rozliczone, a zadania, których realizacji się
podjęliśmy, wykonywaliśmy z największą starannością i zaangażowaniem.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Na potrzeby realizacji zadania GLKS "RELAX" Radziwiłłów udostępni obiekt sportowy, którym dysponuje - jest to stadion
składający się z 2 boisk piłkarskich oraz trybun na 300 miejsc. Do realizacji zadania w miarę możliwości zostanie też
zaangażowany posiadany przez klub sprzęt sportowy. GLKS "RELAX" zapewni także obsadę sędziowską imprezy oraz
służby porządkowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Promocja turnieju (plakaty, ulotki) 500,0    

2. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do
przeprowadzenia turnieju

1800,0    

3. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników
turnieju

1700,0    

4. Zakup poczęstunku i napojów dla uczestników
turnieju

1000,0    

5. Przygotowanie stadionu do przeprowadzenia
turnieju (koszenie boisk, malowanie linii itp.)

1300,0    

6. Obsada sędziowska 900,0    

7. Opieka medyczna 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7500,0 6600,0 900,0

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;
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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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również 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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