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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 "Lider", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Rejestr
Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Powiatu Nowodworskiego: 17, Kod
pocztowy: 05-170, Poczta: Zakroczym, Miejscowość: Zakroczym, Ulica: O. H. Koźmińskiego , Numer
posesji: 63, Województwo:mazowieckie, Powiat: nowodworski, Gmina: Zakroczym, Strona www:
www.uks-lider-zakroczym.pl, Adres e-mail: uksliderzakroczym@gmail.com, Numer telefonu:
667932796,
 
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)

Kamil Chmielewski
 
Adres e-mail: chmielewskikamil93@gmail.com Telefon: 
667932796

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.04.2020 Data
zakończenia

31.05.2020

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

Zadanie składa się z organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych przede wszystkim dla mieszkańców
Gminy Zakroczym, ale także, poprzez zaproszenie drużyn i osób z innych miejscowości, dla
mieszkańców całego Województwa Mazowieckiego.
Rozpoczną nasi najmłodsi uczestnicy życia publicznego. Przedszkolaki ze wszystkich okolicznych
ośrodków będą mogli rywalizować w konkurencjach sprawnościowych: indywidualnych oraz
zespołowych. Biorąc pod uwagę zasięg oraz zaangażowanie najmłodszych byłaby to pierwsza tego
typu inicjatywa w naszej gminie. Niektórzy z uczestników nigdy wcześniej nie byli zaangażowani w
tego typu przedsięwzięcie, więc mogłoby to być bardzo cenne doświadczenie w kontekście
kształtowania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Równocześnie odbywałyby się inne
konkurencje sportowe, w których uczestniczyliby: młodzież oraz dzieci z terenów Gminy Zakroczym
oraz ościennych powiatów. Konkurencje te byłyby głównie skierowane do młodzieży, która nie
uprawia sportu w różnego rodzaju sekcjach. Następnie zorganizowane byłyby turnieje piłki nożnej
dla: roczników 2008/09, 2010, 2011/12 oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na te turnieje
zaproszone zostałyby drużyny z innych miejscowości z powiatu nowodworskiego i ościennych
powiatów. Turnieje rozgrywane by były w systemie "każdy z każdym" lub pucharowym (w zależności
od ilości drużyn). Na sam koniec planowany jest turniej piłki nożnej dla dorosłych (młodzieży
licealnej oraz seniorów). Organizacją przedsięwzięcia byliby objęci wszyscy chętni mieszkańcy
Województwa Mazowieckiego, ale w szczególności byłyby to najmłodsze dzieci, którym należy
wpajać już od najmniejszych lat zdrowe nawyki aktywnego życia sportowego. Całe wydarzenie
planowane jest na weekend: 09.05. - 10.05.2020 r., ale ze względu na inne rozgrywki, niektóre z
turniejów mogłyby być przeniesione na inne dni tygodnia (11. - 15.05.2020 r.) lub na weekend 16. -
17.05.2020 r. Całość wydarzenia potrwa jednak 2 dni. W sobotę 09.05.2020 r. przy szkole
podstawowej w Zakroczymiu jest organizowany piknik rodzinny. Równoległa aranżacja tego typu
wydarzenia wpłynie pozytywnie na integrację społeczności zakroczymskiej oraz kształtowanie
pozytywnych nawyków nie tylko u najmłodszych, ale także u ich rodziców. Uczestnictwo w turnieju
oraz udział widzów jest bezpłatny. Mecze w rozgrywkach piłkarskich będą sędziowali sędziowie
związkowi. Czas gry oraz system turniejowy będzie uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych do
rozgrywek. Każda z drużyn piłkarskich w kategoriach młodzieżowych otrzyma puchar oraz dyplom.
Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Drużyny w kat. senior otrzymają
puchary za miejsca 1 - 3 oraz pamiątkowe dyplomy. Każde dziecko uczestniczące w konkurencjach
sprawnościowych otrzyma także pamiątkowy medal. Podobnie będzie w przypadku dzieci i
młodzieży uczestniczących w turniejach piłkarskich. Zwycięzcy konkurencji indywidualnych
otrzymają także nagrody rzeczowe związane ze sportem. Spośród publiczności także będą
wylosowane sportowe nagrody rzeczowe tak by przyciągnąć jak największą rzeszę widzów.
Sędziowanie konkurencji dla najmłodszych będzie się odbywało przy udziale wolontariuszy -
członków klubu UKS Lider. Podczas zawodów przynajmniej jedna osoba będzie sprawowała opiekę
medyczną (uprawnienia minimum KPP) nad uczestnikami konkurencji. Organizator zapewni wodę
oraz drobny posiłek dla uczestników zawodów oraz turniejów. Podczas pikniku odbywają się inne
społeczni pożądane zajęcia tj. kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej czy warsztaty zdrowego
żywienia i inne tego typu wydarzenia. Równoległa organizacja sportowych przedsięwzięć
spowoduje, że skorzysta z nich jeszcze większa ilość uczestników.

Miejsce realizacji

Obiekty sportowe przy szkole podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu, ul.
Koźmińskiego 63, 05 - 170 Zakroczym.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział uczestników w konkurencjach
sportowych i turniejach piłki nożnej
zorganizowanych w ramach
przedsięwzięcia

ok. 250 uczestników Listy zgłoszeniowe/ zgody na
udział w przedsięwzięciu

Udział drużyn w turniejach piłki nożnej
organizowanych w ramach
przedsięwzięcia

26 drużyn Listy zgłoszeniowe

Wyłonienie zwycięzców turniejów (3
pierwsze miejsca w 5 turniejach) oraz
zwycięzców zawodów

15 drużyn oraz 10 osób Relacja dostępna w
internecie oparta na
przebiegu zawodów

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

Charakterystyka oferenta

Uczniowski Klub Sportowy "Lider" działa z przerwami od 2000 roku. Misją jest przede wszystkim
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Gminie Zakroczym. Dzieje się to poprzez
organizowanie zajęć sportowych w 3 sekcjach: piłki nożnej, pływackiej oraz piłki siatkowej. Obecnie
wszystkie sekcje liczą ok. 130 uczestników. UKS Lider to także wyjazdy kolonijne podczas wakacji
oraz ferii zimowych. Dodatkowo co roku organizowany jest obóz piłkarski w wakacje. Jest to jedyna
tego typu organizacja na terenie gminy. Celem Klubu jest: 1. Planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów przy wykorzystaniu sportowych obiektów szkolnych i
szkolnego sprzętu sportowego oraz przy pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i
sympatyków klubu. 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych oraz kulturalnych organizowanych na obszarze całej
Polski. 4. Organizowanie zajęć sportowych oraz kulturalnych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 6. Organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 7. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W roku ubiegłym klub był organizatorem serii turniejów piłki nożnej oraz zawodów pod nazwą
"Lider Cup 2019". Były to 3 turnieje dla młodzieży i dorosłych organizowane od czerwca do grudnia.
Fundusze pozyskane na realizację tego typu przedsięwzięcia pochodziły ze środków MSiT oraz z
wkładu własnego. Dodatkowo UKS Lider organizuje od wielu lat współzawodnictwo i życie sportowe
młodzieży w Gminie Zakroczym. Odbywało się to w 3 sekcjach: piłki nożnej, pływania i piłki
siatkowej. Rozgrywki i turnieje te dały podwaliny oraz zaangażowały wiele osób niezwiązanych ze
sportem do tej pory. Również zintegrowały lokalną społeczność w toku realizacji tych przedsięwzięć.
Klub dołoży wszelkich starań do organizacji tych turniejów tak by jeszcze większa część



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: b080-6fad-9ae2

społeczeństwa mazowieckiego czerpała z dobroci uprawiania aktywności fizycznej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkładem rzeczowym jest sprzęt sportowy posiadany przez klub UKS Lider: znaczniki, piłki, tyczki,
płotki, stożki, pachołki.
Wkładem osobowym są wszyscy członkowie UKS Lider, a w szczególności trenerzy i instruktorzy:
trener UEFA B, instruktor kulturystyki, instruktor gimnastyki korekcyjnej i pływania; instruktor
pływania oraz trener UEFA C piłki nożnej; instruktorka piłki siatkowej, trenerka UEFA C, instruktorka
fitness; inni członkowie Zarządu UKS Lider, którzy będą uczestniczyli w organizacji turniejów w
ramach wolontariatu. Praca ta będzie polegała na obsłudze technicznej całego zadania oraz sprzętu
potrzebnego do realizacji zadania, sędziowaniu zawodów i turniejów dla najmłodszych oraz pomoc
uczestnikom i innym drużynom w celu wprowadzenia ich w świat zawodów i turniejów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary, medale, dyplomy 3000,0    

2. Opieka medyczna podczas turniejów i
zawodów

750,0    

3. Sędziowie zawodów 1000,0    

4. Zakup posiłków oraz napojów dla
uczestników przedsięwzięcia

2500,0    

5. Nagrody rzeczowe dla uczestników
oraz jako nagrody w różnych

1250,0    

6. Sprzęt potrzebny do organizacji
turniejów

1000,0    

7. Koordynacja zadania 500,0    

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* ;
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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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