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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 Aktywnych Pań w Załuziu", Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000398046
, Kod pocztowy: 06-230, Poczta: Różan, Miejscowość: Załuzie, Ulica: Załuzie 88, Numer posesji: 88, Województwo:
mazowieckie, Powiat:makowski, Gmina: Różan, Strona www: brak danych, Adres e-mail: samsel.anna@wp.pl, Numer
telefonu: 602480636
 
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)

Anna Samsel
 
Adres e-mail: samsel.anna@wp.pl Telefon: 602480636

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Piknik sportowy"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.05.2019 Data
zakończenia

28.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu pikniku sportowo-rekreacyjnego pt. " Piknik sportowy" dla mieszkańców wsi
Załuzie oraz sąsiednich wiosek gminy Różan (200 osób). Piknik skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodzin, a jego
celem jest propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia, integracji międzypokoleniowej oraz sąsiedzkiej.
Impreza będzie miała charakter sportowej rywalizacji w rożnych dziedzinach sprawnościowych. Podczas pikniku będą
przeprowadzone zawody i turnieje sportowe z nagrodami mające na celu popularyzowanie kultury fizycznej oraz
propagowanie zdrowego trybu życia. Zawody będą przeprowadzone w rożnych grupach wiekowych. Zaplanowano wiele
konkurencji sportowych na świeżym powietrzu sprzyjających integracji rodzinnej: - wyścigi rodzinne w workach, - slalom z
przeszkodami, - rzut piłką do kosza, - skoki przez skakankę, - przeciąganie liny, - zabawy z piłką oraz taniec na gazecie. Dla
najmłodszych zostaną przeprowadzone gry i zabawy przez doświadczonego animatora sportu i rekreacji.Wynagrodzenie
animatora będzie pokryte z dotacji, natomiast rekrutację do zawodów poprowadzi woluntarystycznie członek
stowarzyszenia. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do przeprowadzenia zawodów sportowych ( piłki,siatki,
pachołki, bramki, skakanki, artykuły plastyczne). Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami oraz dyplomami. Z
dotacji zostaną zakupione drobne nagrody dla najmłodszych uczestników zawodów ( 30 szt). Zatrudnimy na umowę
zlecenie ratownika medycznego, który zadba o bezpieczeństwo podczas imprezy. Działania nasze zaplanowaliśmy w
terminie od 28 maja do 28 czerwca ( termin uzależniony od warunków pogodowych). Na zakończenie zmagań sportowych
przewidujemy wspólne biesiadowanie przy ognisku z muzyką (śpiew oraz tańce ).
Miejsce realizacji
Zadanie zorganizowane zostanie na boisku szkolnym i placu integracyjnym w Załuziu. Posiadamy tam całe zaplecze
rekreacyjno - sportowe, które pozwoli na sprawną i profesjonalną organizację konkurencji sportowych oraz
biesiadowanie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Organizacja zabaw sportowych ( 7
dyscyplin) gier pozwalających na
wzrost zainteresowania sportem(7
konkurencji) jak również zdrowego
stylu życia ( 1 spotkanie).

Lista uczestników w grach i
zabawach sportowych.

Pokazanie dzieciom i młodzieży radości z
aktywnego spędzenia czasu w gronie
rodzinnym.

Rodzinne spędzenie czasu
wolnego( 200 osób).

Lista uczestników grach i zabawach
sportowych.

Podniesienie sprawności fizycznej uczestników
poprzez udział w zawodach.

Promocja aktywnego sposobu
spędzania czasu wolnego z rodziną.

Lista uczestników w grach i
zawodach sportowych.

Przeprowadzenie zawodów przez
profesjonalnego animatora sportu.

Sprawnie przeprowadzone zajęcia
(40 osób).

Lista uczestników oraz umowa z
animatorem.

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
"Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu" jest organizacją, która powstała w 2011 roku. Nie działamy dla zysku,
pozyskujemy środki finansowe z funduszy zewnętrznych tym samym rozwijając i promując naszą mała ojczyznę czyli wieś
Załuzie oraz gminę Różan. Najmocniejszą stroną naszej organizacji są sami członkowie, którzy są całym sercem
zaangażowani w to co robimy dla dobra wspólnego.Członkowie woluntarystycznie przygotują teren boiska oraz placu
integracyjnego. Panie ze stowarzyszenia przygotują posiłek dla uczestników spotkania oraz pokaz potraw kuchni
regionalnej oraz ekologicznej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie posiada doświadczenie w organizacji imprez sportowych, prowadzimy działania rzecz dzieci, młodzieży
oraz seniorów. Pozyskaliśmy pieniądze z dotacji: Równać szanse, FIO Mazowsze lokalnie, oferty zadań publicznych urzędu
gminy (" Wakacyjna edukacja, W zdrowym ciele zdrowy duch itp.) dla najmłodszych i Urzędu Marszałkowskiego pt. Na
zdrowie. Obecnie realizujemy projekt FIO dla seniorów 50 + Różański Uniwersytet Ludowy. Organizujemy również
spotkania integracyjne, spotkania opłatkowe, spotkania zapustów oraz wieczorki taneczne dla seniorów. Członkowie
naszej organizacji pracują na rzecz dobra wspólnego woluntarystycznie.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Od wielu lat współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Różanie, który w ramach współpracy
wydrukuje oraz rozpowszechni ulotki oraz zapewni oprawę muzyczną. W naszej wiosce jest boisko szkolne oraz duży plac
integracyjny z altanką (około 100 osób) oraz grillem z daszkiem i stołem. Ponadto jest również plac zabaw dla dzieci oraz
mini siłownia napowietrzna. Członkowie w ramach prac społecznych przygotują teren przed "Piknikiem sportowym" a
także wykonają wszelkie prace porządkowe po za kończeniu imprezy. Panie ze stowarzyszenia zadbają o stronę
cateringową imprezy. Uczestnicy będą mogli skosztować potraw regionalnej kuchni oraz produktów ekologicznych

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup sprzętu sportowego 3000,0    

2. Zakup nagród dla najmłodszych 800,0    

3. Zakup medali i pucharów 400,0    

4. Biesiadowanie (poczęstunek, naczynia
jednorazowe, worki na śmieci, ręczniki
papierowe, art. spożywcze)

1700,0    

5. Animator sportu 900,0    

6. Napoje dla uczestników 200,0    

7. zakup koszulek ( bluzek) 500,0    

8. Ratownik medyczny 300,0    

9. Koordynacja i księgowość 900,0    

10. Materiały promocyjne 300,0    

11. Obsługa muzyczna( nagłośnienie) 200,0    

12. Praca wolontariuszy 1000,0    

13. Materiały biurowe 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 9000,0 1500,0

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 (fakultatywny -
niezłożony)

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

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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