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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: Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice, Forma prawna:Fundacja, Numer Krs: 0000643759, Kod
pocztowy: 05-825, Poczta: Grodzisk Mazowiecki, Miejscowość: Książenice, Ulica: Ul. Młodości , Numer posesji: 6,
Województwo:mazowieckie, Powiat: grodziski, Gmina: Grodzisk Mazowiecki, Strona www: brak, Adres e-mail:
fundacja@strefaruchuksiazenice.pl, Numer telefonu: 797-361-058
 
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)

Rafał Gajdzik
 
Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl Telefon: 797-361-058

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowe nocne granie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

20.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
"Mikołajkowe nocne granie" to projekt, który posiada swoją tradycję i powtarzaną formułę, związaną z obchodami
Mikołajek (6 grudnia). Zakłada on zorganizowanie przez Fundację Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice dwudniowego
wydarzenia sportowo-rekreacyjnego (6-7.12.2019 r.) w ośrodku sportowym w Książenicach, celem upowszechniania i
promocji kultury fizycznej. W dniu 06.12.2019 r. przewidywane są: strefa wolnych kortów, rozgrywki squasha, rozgrywki
badmintona, gry ruchowe i animacje dla dzieci. W dniu 07.12.2019 r. odbędzie się Mikołajkowy turniej tenisa dla dzieci.
Pierwszy dzień wydarzenia - 06.12.2019 r. zainauguruje 2-godzinna strefa wolnych kortów. To czas, kiedy boiska (korty) do
gry w squasha oraz badmintona zostaną bezpłatnie udostępnione dla wszystkich chętnych graczy. Każdy będzie mógł z
nich skorzystać oraz wypróbować swoich sił. W godzinach wieczornych (zgodnie z nocną formułą rozgrywek), na
wspomnianych kortach odbędą się rozgrywki badmintona i squasha, w których wezmą udział dorośli i młodzież. Rozgrywki
badmintona zostaną przeprowadzone w systemie grupowym lub pucharowym (w zależności od ilości zgłoszeń), w kilku
kategoriach: kobiety, mężczyźni, deble, miksty. W squashu natomiast przewiduje się rozgrywki singlowe kobiet i
mężczyzn. Pozwoli to doskonalić umiejętności gry w badmintona i squasha w ramach współzawodnictwa oraz rozwijać
kondycję. Dla wszystkich uczestników rozgrywek przewidziane są świąteczne upominki, a dla zwycięzców rozgrywek w
poszczególnych kategoriach, statuetki. W trakcie trwania rozgrywek przewiduje się zorganizowanie opieki animatorskiej
dla dzieci, co pozwoli na udział w wydarzeniu całych rodzin. Pod okiem animatora artystyczno-sportowego dzieci będą
uczestniczyły w animacjach, konkursach i grach ruchowych. Zwycięzcy konkursów otrzymają słodkie upominki
Manufaktury Cukierków. Sporą dawkę świątecznych emocji zapewni najmłodszym przygotowanie ozdób choinkowych,
zabawa przy największych świątecznych hitach muzycznych oraz wspólne ubieranie choinki w holu ośrodka sportowego.
Dla dzieci oraz wszystkich uczestników rozgrywek zostanie zapewniony posiłek. Wierzymy, że stworzenie odpowiednich
warunków i możliwości do aktywnego spędzenia wolnego czasu zaangażuje całe rodziny we wspólną zabawę. Nie od dziś
wiadomo, że dzieci przejmują od dorosłych prezentowane przez nich postawy, również wobec sportu. Czynny udział
rodziców w wydarzeniu będzie stanowił dla dzieci dobry przykład. Pozwoli to zaszczepić w dzieciach ważne życiowe
wartości. Sportowo-rekreacyjny charakter wydarzenia będzie zachętą do aktywizacji fizycznej oraz doskonalenia formy i
nabytych umiejętności sportowych. Świąteczny klimat imprezy będzie sprzyjał radosnej i pogodnej atmosferze wśród
uczestników projektu. Drugi dzień wydarzenia - 07.12.2019 r. upłynie pod kątem sportowej rywalizacji w duchu gry fair
play. Tego dnia zostanie przeprowadzony Mikołajkowy turniej tenisa dla dzieci w wieku 6- 10 lat w kilku kategoriach
(zależnych od wieku gracza): poziom czerwony – chłopcy i dziewczęta, poziom pomarańczowy – chłopcy, dziewczęta,
poziom zielony (najstarsi) – chłopcy, dziewczęta. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy
rozgrywek - nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek. Organizacja turnieju
będzie znakomitą okazją do promocji i upowszechniania aktywności fizycznej . Stworzy możliwość współzawodnictwa
sportowego dzieci. W dzisiejszych czasach, gdy większość dzieci i młodzieży spędza swój wolny czas przed tabletem, czy
komputerem ważne jest, aby skutecznie promować oraz wspierać formy zainteresowania kulturą fizyczną i uprawianiem
sportu. Poprzednie edycje "Mikołajkowego nocnego grania" cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.
Połączenie sportowej rywalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zabaw i bożonarodzeniowych atrakcji w radosnym
przedświątecznym klimacie stworzyło formułę, która bardzo przypadła do gustu uczestnikom wydarzenia. Pozytywne
opinie i sukces poprzednich edycji stanowią argument do realizacji tegorocznej edycji. Wydarzenie łączące w sobie kilka
dyscyplin i różnorodność form aktywności fizycznej (badminton, squash, tenis, gry i zabawy ruchowe) sprawi, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Realizacja projektu przewiduje współpracę z 4 wolontariuszami, którzy zostaną zaangażowani do
obsługi technicznej i sędziowskiej wydarzenia. W ramach realizacji "Mikołajkowego nocnego grania" Fundacja podejmie
działania mające na celu promocję projektu poprzez zamieszczenie informacji w internecie (strony www, posty w mediach
społecznościowych, informacja na stronach www partnerów Fundacji, m.in. Radio Bogoria, Grodzisk Sport News, Centrum
Kultury Grodzisk ) oraz wydruk i dystrybucję plakatów.
Miejsce realizacji
Ośrodek sportowy w Książenicach, ul. Młodości 6

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Organizacja wydarzenia rekreacyjno-
sportowego

1 dokumentacja fotograficzna

Przeprowadzenie rozgrywek badmintona 1 dokumentacja fotograficzna

Przeprowadzenie rozgrywek squasha 1 dokumentacja fotograficzna

Przeprowadzenie turnieju tenisa dla dzieci 1 dokumentacja fotograficzna

Uczestnicy zadania publicznego (wydarzenia
sportowo-rekreacyjnego)

140 liczba zgłoszeń
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Wyłonienie zwycięzców rozgrywek badmintona 12 tabela rozgrywek

Wyłonienie zwycięzców rozgrywek squasha 12 tabela rozgrywek

Wyłonienie zwycięzców turnieju tenisa dla
dzieci

15 tabela rozgrywek

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

Charakterystyka oferenta
Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice została założona w 2016 r. w Książenicach. Prowadzi odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie rozwoju, promocji i upowszechniania współzawodnictwa
sportowego oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Fundacja działa na rzecz popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. Do celów statutowych fundacji należy m.in.: 1. Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego trybu życia. 2.
Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, usportowienia oraz aktywnego
spędzania czasu. 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych. 4. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. 5.
Promowanie i wspieranie edukacji innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez udział i organizację/współorganizację: 1. Zawodów, turniejów i rozgrywek
sportowych 2. Festynów, pikników i imprez rekreacyjno-sportowych 3. Cyklicznych zajęć sportowych 4. Lekcji pokazowych
(w ośrodku sportowym, w placówkach oświatowych) Fundacja realizuje zadania we własnym zakresie oraz jako operator
zadań publicznych, dzięki otrzymanym dotacjom i dofinansowaniom ze strony podmiotów administracji publicznej oraz
sektora prywatnego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice posiada doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie
dotyczących organizacji zajęć sportowych, lekcji pokazowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych (rozgrywek, turniejów,
pikników) z zakresu badmintona i squasha, a także tenisa ziemnego. Wśród nich m.in.: 1. Rodzinny Piknik Badmintona -
wydarzenie sportowo-rekreacyjne. Rozgrywki badmintonowe w grach podwójnych w kilku kategoriach, dla wszystkich
członków rodzin (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) połączone z rekreacją (animacje dla dzieci, gry i zabawy ruchowe oraz
grill) z udziałem ponad 300 osób ( zawodnicy + os. towarzyszące) o zasięgu regionalnym. Wydarzenie współfinansowane
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 2. Amatorska Liga Badmintona (ALB) - cykl
comiesięcznych rozgrywek amatorskiej ligi badmintona dla dorosłych, których celem jest rozwijanie umiejętności gry oraz
doskonalenia sprawności fizycznej w ramach współzawodnictwa. Oddolna inicjatywa, zapoczątkowana w 2018 roku,
mającą swoją kontynuację w roku obecnym. Liga skupia kilkudziesięciu zawodników. Wydarzenie współfinansowane ze
środków gminnych. 3. ABC Badmintona - prowadzone od 2018 roku cykliczne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i
dorosłych mające na celu naukę gry w badmintona oraz doskonalenie nabytych umiejętności. Prowadzone przez
certyfikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem (autorytetów w swojej dyscyplinie), m.in. Łuksza Moreń, Wojciech
Szkudlarczyk. Wydarzenie współfinansowane ze środków gminnych. 4. Lekcje pokazowe badmintona - od 2017 roku
organizowane w szkołach/ ośrodku sportowym zajęcia, mające na celu zapoznanie uczestników z dyscypliną badminton,
profesjonalnym sprzętem sportowym, przekazanie informacji na temat zasad i techniki gry w badmintona, z możliwością
wypróbowania swoich sił pod okiem wykwalifikowanego trenera. Wydarzenie współfinansowane ze środków gminnych. 5.
BadStrefa - coroczny cykl kilku turniejów badmintona (od 2018 r.) o zasięgu ponadregionalnym dla dorosłych, w
następujących kategoriach: Singiel mężczyzn A (grupa zaawansowana) Singiel mężczyzn B (grupa średnio-zaawansowana )
Singiel mężczyzn C (początkująca ) Singiel kobiet OPEN Debel mężczyzn OPEN Debel kobiet OPEN Mixt OPEN Wydarzenie
współfinansowane ze środków gminnych. 6. Turniej Legia Badminton Schools - turniej tenisa dla dzieci ( 2018 r.),
organizowany przy współpracy ze szkółką Legia Badminton Schools. 7. Strefa 4 squash - cykliczne amatorskie rozgrywki
squasha (od 2018 r.), organizowane w kilku kategoriach, w zależności od poziomu zaawansowania. Celem rozrywek jest
rozwijanie umiejętności gry w squasha, możliwość wypróbowania swoich sił oraz doskonalenia sprawności fizycznej w
ramach współzawodnictwa. Wydarzenie współfinansowane ze środków gminnych. 8. Lekcje pokazowe squasha - od 2017
roku organizowane w szkołach/ ośrodku sportowym zajęcia, mające na celu zapoznanie uczestników z dyscypliną squash,
profesjonalnym sprzętem sportowym, przekazanie informacji na temat zasad i techniki gry w squasha. Wydarzenie
współfinansowane ze środków gminnych. 9. ABC Squasha - prowadzone od 2018 roku cykliczne zajęcia przeznaczone dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, mające na celu naukę gry w squasha oraz doskonalenie nabytych umiejętności, prowadzone
przez certyfikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem (autorytetów w swojej dyscyplinie), m.in. Mateusz Foks.
Wydarzenie współfinansowane ze środków gminnych. 10. Turniej Tenis 10 - od 2017 roku
organizowane/współorganizowane corocznie rozgrywki tenisowe o puchar Burmistrza Grodziska Maz., z udziałem ponad
60-80 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. "Tenis 10” to program, który jest częścią ogólnoświatowej inicjatywy „Play and Stay”
zainaugurowanej w 2007 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF), którego celem jest zaprezentowanie
tenisa jako dyscypliny atrakcyjnej i łatwej do nauczenia. 11. Cykliczne zajęcia tenisa - cotygodniowe zajęcia dla dzieci,
mające na celu naukę gry w tenisa ziemnego i doskonalenie posiadanych umiejętności. 12. Turniej Yonex Cup - turniej
tenisa dla dzieci (2018 r.) 13. Turniej Legia Tenis 10 - turniej tenisa dla dzieci (2018 r.) 14. Turniej Tenis Cup - turniej tenisa
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dla dzieci (2018 r.) 15. Dzień Dziecka w Grodzisku Mazowieckiem (2017 r.) - udział w wydarzeniu. Promocja sportu i
kultury fizycznej. 16. Piknik Sąsiedzki w Starej Wsi (2017 r.) - udział w imprezie. Propagowanie ruchu, zdrowego trybu
życia, promocja sportu.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
korty do gry w: tenisa, squasha i badmintona wraz z niezbędnym sprzętem: siatki, słupki oraz sala przeznaczona do zabaw
ruchowych i animacji dla dzieci (na podstawie umowy o współpracę z ośrodkiem sportowym), nagłośnienie (zasób
Fundacji), zawodowi sędziowie, wykwalifikowany ratownik medyczny, profesjonalny animator artystyczno-sportowy,
koordynator projektu (osoba posiadająca kilkuletnie doświadczenie w organizacji imprez i wydarzeń cyklicznych o
charakterze sportowym, rekreacyjnych i edukacyjnym, takich jak: zawody, turnieje, pikniki, festiwale, pikniki tematyczne,
wyjazdy integracyjne, imprezy biegowe - w ramach pracy społecznej), osoba odpowiedzialna za promocję projektu
(posiadająca kilkuletnie doświadczenie w marketingu - w ramach pracy społecznej), wolontariusze (4 osoby).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Obiekt (6 - 7.12.2019 r.) 2500,0    

2. Sędzia rozgrywek badmintona i squasha (2 os. x
250 zł)

500,0    

3. Animator dla dzieci (2 os. x 350 zł) 700,0    

4. Statuetki dla zwycięzców rozgrywek
badmintona i squasha (łącznie 27 zwycięzców
we wszystkich kategoriach)

900,0    

5. Świąteczny upominek dla zawodników
rozgrywek badmintona i squasha (80 osób)

1200,0    

6. Artykuły plastyczne (do ozdób choinkowych) 850,0    

7. Wyżywienie (dzieci + uczestnicy rozgrywek,
łącznie 100 osób)

1200,0    

8. Słodkie nagrody dla zwycięzców konkursów dla
dzieci

200,0    

9. Medale dla uczestników turnieju tenisa dla
dzieci (40 osób x 12 zł)

480,0    

10. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju
tenisa dla dzieci (15 osób)

1200,0    

11. Sędzia turnieju tenisa dla dzieci (1 osoba) 300,0    

12. Piłki do gry podczas turnieju tenisa dla dzieci 300,0    

13. Poczęstunek dla zawodników turnieju tenisa
dla dzieci (40 osób)

600,0    

14. Materiały promocyjne (grafika, wydruk
plakatów)

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11230,0 8630,0 2600,0

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;

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. 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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