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 Orzechowa 22, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sąd Rejonowy dla
m.st.Warszawy XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO: 595371, Kod pocztowy: 96-321,
Poczta: Rumianka, Miejscowość: Rumianka, Ulica: Orzechowa, Numer posesji: 22, Województwo: mazowieckie, Powiat:
grodziski, Gmina: Żabia Wola, Strona www: , Adres e-mail: zonewelina@wp.pl, Numer telefonu: 503834654,
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)

Ewelina Zoń
Adres e-mail: zonewelina@wp.pl Telefon: 503834654

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Organizacja zawodów jeździeckich Eliminacji do Mistrzostw Polski i
Mistrzostw Europy

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

12.06.2019

Data
zakończenia

16.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
organizacja zawodów kwalifikacyjnych w dyscyplinach jeździeckich reining (dyscyplina wchodząca w skąłd dyscyplin
Polskiego Związku Jeździeckiego) i innych dycyplinach jeździeckiech
Miejsce realizacji
Rumianka, ul. Orzechowa 22, gm. Żabia Wola

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

liczebność startów i par jeździeckich

50 par jeździeckich (koń/
listy startowe, zgłoszenia
zawodnik)
zawodników
120 startów w rożnych kategoriach
wiekowych i zaawansowania
sportowego

uzyskanie kwalifikacji do ogólnoeuropejskiej
rywalizacji NRHA Unrestricted Youth

10 par zawodnik/ koń

listy startowe

uzyskanie kwalifikacji do Mistrzostw Europy
organizacji National Reining Youth Association
w 2020 r. w Danii w kategoriach Youth, Open,
NON Pro

10 par zawodnik/ koń

listy startowe

uzyskanie kwalifikacji do klasyfikacji Mistrzostw 20 par
Polski Puchar Reiningowy Polish Reining Horse
Association oraz All Around Rider Polish
Quarter horse Association

listy startowe

popularyzacja dyscyplin jeżdzieckich w kategorii informacje w 1 programie
western
telewizyjnym oraz 3 publikacje o
zawodach

artykuły i wzmianki w programach
telewizyjnych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie jest młodą organizacją realizującą działania w zakresie pożytku publicznego i aspirującą do uzyskania
wpisu do rejestru organizacji po,żytku publicznego. Stowarzyszenie zatrudnia średniorocznie 2 osoby i zajmuje się
promowaniem ras koni westernowych oraz treningiem koni i jeźdzćów
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W 2018 r. stowarzyszenie otrzymało wsparcie w ramach dofinansowania zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej w kwocie 8.000 złotych, w poprzednich latach Prezes Zarządu Stowarzyszenia uzyskiwała wsparcie w
ramach Stowarzyszenia Sportowego Western Riders w organizacji zawodów w Kłodzku, Kudowie Zdroju i Karpaczu.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby własne: ośrodek jeździecki EZ Ranch, wolontariusze w ramach ośrodka, ochrona i pomoc techniczna sposóród
pracowników i zawodników ośrodka, dost ęp do programu obsługującego zawody, wyposażenie niezbędne do rozegrania
zawodów
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

karetka z obsługą

2100,0

2.

wynajem toalet przenośnych i kontenera
łazienkowego

4123,0

3.

spiker

1845,0

4.

trofea i nagrody (flots i statuetki)

2235,0

5.

sędzia zagraniczny

7000,0

6.

ringstewardzi (asystenci sędziego)

7.

wynajem boksów

900,0
6400,0
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Z innych źródeł

8.

biuro zawodów, obsługa techniczna ,
rozdawacze nagród

5900,0

9.

śmieci, media (woda , szambo), dodatkowy
parking, prąd,

1770,0

10.

kamerzysta

1845,0

11.

opłaty dla organizacji AQHA, NRHA za
organizację zawodów

8900,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

43018,0

10000,0

33018,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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* ;
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 (fakultatywny niezłożony)
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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