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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 Gaudium, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu
Płockiego: 7: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych powiatu Płockiego: 7, Kod pocztowy: 09-530, Poczta: Gąbin,
Miejscowość: Ludwików, Ulica: Ludwików, Numer posesji: 12a, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina:
Gąbin, Strona www: , Adres e-mail: piotrcak@tlen.pl, Numer telefonu: 530733555,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 09-400, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Tumska, Numer posesji: 20a, , if
(!String.IsNullOrWhiteSpace(item.AdresKorespondencyjny.NumerLokalu)) { Numer lokalu: 5, } Województwo:
mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock,
 
 

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

Piotr Karol Cak
 
Adres e-mail: piotrcak@tlen.pl Telefon: 530733555

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Tenisa Stołowego dla Szkół Ponadpodstawowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

31.05.2019 Data
zakończenia

31.05.2019

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

Planujemy zorganizować Turniej Tenisa Stołowego dla Szkół Ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych z DPS-ów
z województwa mazowieckiego. Szacowana liczba uczestników około 100 osób.

Za prawidłowy przebieg turnieju odpowiadał będzie licencjonowany sędzia.

Turniej odbędzie się w dniu 31 maja na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Dla zwycięzców przewidziane są puchary, medale i dyplomy.

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego zatwierdzonymi przez Polski Związek Tenisa
Stołowego. Mecze rozgrywane będą do 3 zwycięskich setów. Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów
eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane będą do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku
seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.

Pod okiem i w asyście zawodników i sędziów odbędzie się także Turniej dla osób niepełnosprawnych.
Integracja pozwala na godne życie osób z niepełnosprawnością. Dlatego też tak ważne jest integrowanie osób sprawnych z
niepełnosprawnymi i dążenie do ciepłych relacji między tymi osobami. Popularyzujemy tym szacunek do inności.

Podczas trwania turnieju doświadczony zawodnik i trener tej dyscypliny przedstawi uczniom historię tej dyscypliny,
zaprezentuje technikę gry oraz różne taktyki. Równocześnie dla wszystkich przewidziane są gry i zabawy.

1.Drużynowe odbicia piłeczki w rzędach
Grupa podzielona jest na dwie drużyny, które stoją w rzędzie naprzeciwko siebie. Zadaniem każdego z graczy jest odbicie
piłeczki do ucznia znajdującego się naprzeciwko, a następnie przebiegnięcie na koniec własnego rzędu . Uczeń w
przeciwnej drużynie robi podobnie i biegnie na koniec własnego rzędu.

2.Wyścigi slalomem w rzędach
Grupa jest podzielona na dwie drużyny. Każde dziecko stara się nie upuszczając piłeczki z rakietki jak najszybciej dobiec
slalomem między tyczkami do półmetka i z powrotem. W przypadku gdy piłeczka spadnie z rakietki uczeń powinien
ponownie położyć piłeczkę na rakietce i kontynuować bieg. Po przekazaniu piłeczki bieg rozpoczyna kolejne dziecko.
Wygrywa drużyna., która wykona to zadanie szybciej.

3. Pingpongowy squosh
2 uczniów odbija naprzemiennie piłeczkę o ścianę. Przed każdym odbiciem piłeczka może tylko jeden raz dotknąć podłogę.
Wygrywa uczeń, który popełnił najmniej błędów. Gra toczy się do zdobycia 11 punktów.

4.Odbicia piłeczki w kole
Grupa ustawiona jest na obwodzie koła. Najlepszy uczeń stoi w środku koła i odbija piłeczkę ze środka do poszczególnych
zawodników stojących na obwodzie, którzy odbijają ją z powrotem do środka.

5.Wyścigi sztafetowe w parach
Uczniowie podzieleni są na dwa zespoły. Ustawiają się na linii startu. Zadaniem uczestników jest dobiegnięcie do półmetka
i z powrotem, odbijając piłeczkę między sobą w parach.

6.Gra w króla
W grze bierze udział minimum 3 osoby. Uczeń po prawidłowym odbiciu piłeczki biegnie na drugą stronę stołu i czeka na
swoją kolej odbicia. Wygrywa dziecko, które będzie miało najmniej złych odbić w określonym czasie.

7.Gra w cesarza
W grze bierze udział dowolna parzysta liczba uczestników. Uczniów ustawia się przy stołach w następującej kolejności:
dwóch najsłabszych zawodników ustawia się przy pierwszym stole, następnie dwóch trochę lepszych-przy kolejnym.
Najlepsi zawodnicy ustawiają się przy stole ostatnim. Czas gry wynosi 1 minutę. Po tym czasie uczniowie, którzy uzyskali
więcej punktów przechodzą do stołu po lewej stronie nauczyciela. Przegrani zaś przechodzą po prawej stronie nauczyciela.
Te czynności powtarza się np. 20 razy. Osoba, która będzie po tym czasie zwycięzcą na pierwszym stole, zostaje cesarzem.

8. Trafiane forhendem w określony punkt na stole
Na przeciwnej połowie stołu kładziemy np. kartkę papieru. Zadaniem ucznia jest trafienie jak najwięcej razy w określony
punkt.

Gry z wykorzystaniem stołu mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości. Podczas prowadzenia gier występuje
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wiele okazji do organizowania przez nauczyciela współdziałania i współzawodnictwa. Wola zwycięstwa zmusza ucznia do
maksymalnego wysiłku, największej ofiarności i wytrzymałości.

Dyplomy, medale, puchary oraz nagrody zostaną wręczone na zakończenie turnieju.

Przygotowaniem stołów zajmą się wolontariusze oraz doświadczeni gracze w tenisa stołowego.
Nad całością zadania opiekę sprawuje koordynator odpowiedzialny za organizację i realizację programu oraz
licencjonowany sędzia międzynarodowy.
Podczas trwania zawodów zostania zapewniona opieka medyczna.
Podczas przerwy przewidziane są posiłki oraz uzupełnienie płynów dla uczestników turnieju.

Cele
- Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży
- Promocja zdrowia i motywowanie do podnoszenia sprawności fizycznej i aktywności sportowo-rekreacyjnej
- Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych
- Wzmacnianie odpowiedzialności i samodyscypliny
- Propagowanie zdrowej rywalizacji

Miejsce realizacji

Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w dniu 31 maja 2019r.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w
lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęciach
sportowych

Kondycja fizyczna na
zadowalającym poziomie,.

Obserwacja młodzieży podczas
przeprowadzanych gier i zabaw.
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć.

Przygotowanie do udziału w różnych formach
aktywności sportowo - rekreacyjnych

Zapoznanie i przedstawienie
młodzieży gier i zabaw związanych
i wykorzystujących elementy gry w
tenisa stołowego.

Obserwacja młodzieży podczas
przeprowadzanych gier i zabaw.
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć.

Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom
zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo
w zajęciach sportowych

Pokazanie młodzieży jak ważna jest
praca zespołowa i wspólne dążenie
do osiągnięcia zamierzonego celu.

Obserwacja młodzieży podczas
przeprowadzanych gier i zabaw.
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć.

Rozwój samodzielności i uspołecznienia
młodzieży

Wykształcenie woli zwycięstwa,
która zmusza ucznia do
maksymalnego wysiłku,
największej ofiarności i
wytrzymałości.

Obserwacja młodzieży podczas
przeprowadzanych gier i zabaw.
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć.

Integracja osób niepełnosprawnych Pełna integracja osób
niepełnosprawnych oraz
ukształtowanie właściwych relacji
interpersonalnych miedzy osobami
sprawnymi i niepełnosprawnymi.

Obserwacja młodzieży podczas
przeprowadzanych gier i zabaw.
Inicjowanie relacji
interpersonalnych miedzy osobami
sprawnymi i niepełnosprawnymi.
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć.

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

Oferentem jest Stowarzyszenie "Gaudium:, które powstało trzy lata temu. W zeszłym roku robiliśmy pierwszy projekt dla
dzieci szkół podstawowych pt.: "Turniej lekkoatletyczny z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz 100-lecia Szkoły
Podstawowej nr 1 w Płocku." Został on sfinansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Także we współpracy z panem
Marszałkiem Adamem Struzikiem zorganizowaliśmy akcję pt.: "Wywołać uśmiech na twarzach kobiet", która cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Dnia 8 marca rozdaliśmy 1200 kwiatów na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Płocku.
Wcześniej jako osoba prywatna od 2004 r. organizowałem wiele festynów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Pierwszego dnia
Szkoły czy Pierwszego dnia wakacji, a także współtworzyłem Bank Żywności w Płocku. Pomagam zorganizowanym osobom
po pięćdziesiątym roku życia w wynajęciu sali do gry w babingtona.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2018r. zorganizowaliśmy Turniej dla młodszych dzieci.
Współdziałam z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.
Współorganizowałem obchody Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- nagrody, puchary, dyplomy, medale
- materiały promocyjne potrzebne do zorganizowania zawodów (papier, farby,plakaty, ulotki, informacja w mediach)
- słodki poczęstunek i materiały potrzebne do jego obsługi (kubeczki, papierowe talerzyki)
- sprzęt sportowy (paletki, piłeczki pingpongowe, siatki na stoły)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Ubezpieczenie dla 100 osób 100,0    

2. Wynagrodzenie sędziów (2 osoby) 600,0    

3. Wynagrodzenie wykwalifikowanych
zawodników do pokazu (2 osoby)

400,0    

4. Nagrody, dyplomy, medale z logo Mazowsza
(100 szt.)

1700,0    

5. Słodki poczęstunek (ciasto, ciasteczka, słone
przekąski, woda, napoje niegazowane, napoje
gazowane, kawa, herbata, dwa czajniki
elektryczne)

1400,0    

6. Zakup sprzętu (paletki do tenisa stołowego,
piłeczki pingpongowe, siatki na stoły) i
materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia
zadania (kubki, talerzyki, sztućce,
serwetki, obrusy, naczynia)

1100,0    



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: df1e-67b2-c491

7. Materiały i akcesoria niezbędne do
przeprowadzenia zawodów,
konkursów i gier zespołowych (papier, farby,
baner, tonery)

1500,0    

8. Wynagrodzenie dla nauczycieli w-f
którzy będą czuwać na prawidłowym
przebiegiem zawodów wraz z
pochodnymi pracodawcy (2 osoby)

400,0    

9. Promocja (plakaty, banery, ulotki informacyjne
z logo Mazowsza)

500,0    

10. Opieka medyczna (wykwalifikowana
pielęgniarka)

400,0    

11. Wynagrodzenie koordynatora 700,0    

12. Wynagrodzenie księgowego 400,0    

13. Koszty działania organizacji związane
z obsługą zadania(materiały biurowe, koszty
biurowe)

700,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9900,0 9900,0 0,0

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;
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)
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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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