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 Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000778552, Kod pocztowy: 07-140, Poczta: Sadowne, Miejscowość: Sadowne, Ulica: Kościuszki, Numer posesji: 3,
Województwo: mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Sadowne, Strona www: , Adres e-mail:
stowarzyszenie.sadowne@op.pl, Numer telefonu: 518271315,
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)

Katarzyna Wiechowska
Adres e-mail: katarzyna.wiechowska@op.pl Telefon: 515388051

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Dzień Dziecka na sportowo

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

27.05.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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05.06.2019

Opis zadania
Dzień Dziecka w Polsce obchodzimy 1 czerwca. W tym dniu niezwykle istotne jest, by był to czas, kiedy wyjątkowo
podkreśla się to, jak ważne są dla nas dzieci i jak niezwykle istotne jest wspieranie ich w rozwoju – na wielu płaszczyznach.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Sadowne, propagowanie
wśród uczniów aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia, a także wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Aby
osiągnąć ww. cel zaplanowaliśmy organizację Dnia Dziecka na sportowo. Uczniowie będą rywalizować w konkurencjach,
które przeprowadzone zostaną w formie zabawowej. Konkurencje dostarczą dużo emocji oraz wspaniałej zabawy. Dzień
Dziecka na sportowo umożliwi wspólne przeżywanie radości z samego udziału w imprezie, jak również będzie stanowić
ważny element w wychowaniu do rekreacji fizycznej. Atrakcyjność czynności ruchowych zawartych w programie będzie
sprzyjać rozbudzaniu zainteresowań oraz motywacji do dalszego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
Corocznie na uroczystość przyjeżdżają dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Sadowne. W tym roku
chcemy uatrakcyjnić imprezę o konkurencje sportowe, w których udział będą mogli wziąć dzieci, młodzież, jak i całe
rodziny i społeczności szkolne. Atrakcyjność imprezy wynika przede wszystkim z treści, którą powinny stanowić dostępne
dla wielu uczestników różnorodne konkurencje, zarówno indywidualne, jak i zespołowe. Zaplanowano m.in.: bieg dla
dzieci "Biegam, bo lubię", spartakiadę rodzinną (konkurencje dla dzieci i ich rodziców) oraz turniej piłki nożnej. Dla
uczestników konkurencji przewidziano dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.
Projekt bezpośrednio będzie skierowany do ok. 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Sadowne.
Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb najmłodszych mieszkańców gminy Sadowne. Obserwujemy bardzo duże
zainteresowanie sportem, a z rozmów prowadzonych z lokalnym klubem sportowym wynika, że otrzymują zgłoszenia z
prośbami o organizację różnorodnych zajęć sportowych. W tym szczególnym dniu, chcemy spełnić prośbę "młodych
sportowców" i zachęcić inne dzieci do uprawiania sportu zgodnie z zasadą fair play. Przygotowane nagrody będą
dodatkową motywacją. Będzie to wspaniały sposób na spędzenie tego szczególnego dnia - inaczej niż zawsze. W realizacji
projektu będziemy współpracować z GOK w Sadownem, Wójtem Gminy Sadowne i szkołami z terenu gminy Sadowne.
Miejsce realizacji
Impreza odbędzie się na 2 czerwca 2019 r. w kompleksie oświatowym w Sadownem - na boisku sportowym.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i
młodzieży

Organizacja imprezy sportowej

plakaty, zdjęcia

Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego Organizacja konkurencji
trybu życia, a także wpajanie zasad zdrowej
sportowych: biegu, spartakiady
rywalizacji sportowej
rodzinnej i turnieju piłki nożnej

zdjęcia

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 na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach nie zarobkowych.
Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i
gospodarczego gminy Sadowne, poprawa standardu życia społeczności lokalnej, integracja mieszkańców, przeciwdziałanie
bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym, a także współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz podmiotami, których pomoc organizacyjna i
finansowa może przyczynić się do rozwoju regionu.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie jest nowo powstałym podmiotem, zarejestrowanym w KRS w dniu 29.03.2019 r. Jako bardzo młoda
organizacja nie mieliśmy możliwości tworzenia projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Jednak nasze siły,
zaangażowanie i ambicje są na tyle wystarczające, aby tworzyć w sposób ciągły imprezy sportowe angażujące ludzi do
współuczestnictwa sportowego i do promowania aktywnego trybu życia.
Jako Stowarzyszenie nie mamy jeszcze doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów, jednak poszczególni
członkowie stowarzyszenia mają duże doświadczenie. W zarządzie Stowarzyszenia działają osoby, które na co dzień są
odpowiedzialne za przygotowywanie i rozliczanie projektów dla Gminy Sadowne, Gminnego Ośrodka Kultury i innych
organizacji pozarządowych. Ponadto będziemy współpracować z lokalnym klubem sportowym oraz nauczycielami, którzy
mają przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Za organizację i koordynowanie zawodami odpowiedzialni będą członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Sadowne, Klub Sportowy "Wicher Sadowne oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Ponadto sami zajmiemy się
promocją i rozliczeniem projektu. KS "Wicher" Sadowne udostępni sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia
konkurencji sportowych.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Promocja projektu

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkurencji
sportowych

3.

Zakup pucharów i medali dla uczestników
konkurencji sportowych

1000,0

4.

Zakup nagród rzeczowych dla laureatów
konkurencji sportowych

1000,0

5.

Zakup upominków za udział w konkurencjach
sportowych

1000,0

6.

Zakup napojów dla uczestników konkurencji
sportowych

500,0

7.

Koordynacja i rozliczenie projektu

100,0

Z innych źródeł

50,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

300,0

3950,0

3500,0

450,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
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6)
7)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
2.

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