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: Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka: 31/2012, Kod
pocztowy: 09-402, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Stanisława Jachowicza, Numer posesji: 35, Numer lokalu: 10,
Województwo: mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina: m. Płock, Strona www: http://tkkfplock.pl, Adres e-mail:
plock.tkkf@gmail.com, Numer telefonu: 608067970,
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)

Przemysław Giżyński
Adres e-mail: przemekgizynski@tlen.pl Telefon: 608067970

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

39. Bieg Soczewka z BOP

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

14.07.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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11.10.2019

Opis zadania
39. Bieg Soczewka z BOP to impreza sportowa z dużą tradycją, która odbywa się nieprzerwanie od 38 lat. Jest to jeden z
najstarszych biegów w Polsce.
Trasa biegu wiedzie dookoła jeziora Soczewka duktami leśnymi nadleśnictw Łąck i Gostynin.
Adresatami imprezy są zarówno dzieci, dorośli i osoby niepełnosprawne. Zawodnicy biegający jak również maszerujący z
kijkami Nordic Walking.
W ramach imprezy rozgrywane są:
1) Biegi przełajowe dla dorosłych na dystansie 5,8 i 11,6 km
2) Biegi dla dzieci i młodzieży
3) Marsz Nordic Walking na dystansie 5,8 km
Bieg główny na dystansie 11,6 km wchodzi w skład cyklu Grand Prix Płocka w biegach ulicznych i przełajowych
Partnerami biegu jest gospodarz terenu na którym odbywa się impreza:
- Urząd Gminy Nowy Duninów
- Nadleśnictwo Łąck
- Nadleśnictwo Gostynin
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
28 września 2019 r. (sobota), Soczewka (koło Płocka)
Planowany harmonogram imprezy:
•
9:15 start dziewcząt do biegu dzieci na 100 m;
•
9:25 start chłopców do biegu dzieci na 100 m;
•
9:40 start dziewcząt do biegu dzieci na 500 m;
•
9:55 start chłopców do biegu dzieci na 500 m;
•
10:10 start młodzieży (dziewczęta i chłopcy łącznie) do biegu na 1500 m;
•
10:30 start Biegu na dystansie 5,8 km oraz Marszu Nordic Walking (jedna pętla)
•
10:35 dekoracje biegów dzieci i młodzieży
•
12:00 start do biegu głównego na dystansie 11,6 km; (dwie pętle)
•
14.00 wręczenie nagród za oba dystanse i uroczyste zakończenie imprezy
TRASA BIEGÓW:
1.
Bieg główny na dystansie 11,6 km i towarzyszący na dystansie 5,8 km odbędą się na wyznaczonej trasie ścieżką
przyrodniczą i duktami leśnymi wokół jeziora Soczewka (1 pętla długości 5,8 km).
2.
Biegi dziecięce i młodzieżowe odbędą się na wyznaczonej trasie po alejkach przy jeziorze Soczewka.
•
100 m – dziewczęta i chłopcy do 6 lat ;
•
500 m – dziewczęta i chłopcy od 7 do 12 lat;
•
1500 m – młodzież od 13 do 15 lat
3.
Konkurencja Nordic Walking odbędzie się na trasie biegu głównego na długości jednej pętli (około 5,8 km)
UCZESTNICTWO.
1.
W Biegu głównym na dystansie 11,6 km prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast w biegu na
dystansie 5,8 km warunkiem jest ukończenie 16 lat.
2.
Osoby niepełnoletnie startujące w biegu na dystansie 5,8 km oraz biegach dziecięcych i Nordic Walking
zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na druku dostępnym w biurze
zawodów.
3.
Dla biegu głównego i towarzyszącego wprowadza się limit udziału 400 zawodników (275 zawodników dla biegu
na dystansie 11,6 km i 125 zawodników dla biegu na dystansie 5,8 km)
4. Biegi dla dzieci i młodzieży bez limitu zawodników.
5.
W marszu Nordic Walking mogą uczestniczyć wszyscy zarejestrowani w biurze zawodów, posiadający własne kijki
niezbędne w tej dyscyplinie.
6.
Wszyscy zawodnicy startujący w Biegach na dystansach 5,8 i 11,6 km oraz Nordic Walking muszą poddać się
weryfikacji w Biurze Zawodów w Ośrodku Mazowsze w Soczewce w dniu zawodów od godziny 8:00 do 1 godziny przed
rozpoczęciem konkurencji.
7.
Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą elektronicznych chipów. Organizator nie
pobiera kaucji za wypożyczony chip. Zawodnicy zobowiązani są do zwrócenia chipa na mecie po ukończeniu biegu. Osoby,
które nie oddadzą chipa nie będą klasyfikowane.
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ZGŁOSZENIA.
1.
Zgłoszenia do Biegów na dystansach 11,6 i 5,8 km oraz Marszu Norcic Walking przyjmowane są:
•
przez formularz zgłoszeniowy imprezy na stronie http://tkkfplock.pl/ do dnia 24 września 2019 r.
•
lub osobiście w Biurze Zawodów w Ośrodku Mazowsze w Soczewce dnia 28 września 2019 r. w przypadku nie
wyczerpania puli miejsc w zapisach internetowych
2.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej.
3.
Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży odbywać się będą tylko w dniu imprezy w namiocie ustawionym w
pobliżu startu biegów nad jeziorem Soczewka.
OPŁATY. Organizator pobiera opłaty od części adresatów zadania:
Opłaty wnosi się przelewem na konto Organizatora. Opłata startowa w Biegu Głównym na dystansie 11,6 km oraz
towarzyszącym na dystansie 5,8 km w przypadku zapisów internetowych wynosi:
•
do dnia 31 sierpnia 2019 r. wynosi 40 zł
•
od 1 września do dnia 24 września 2019 r. wynosi 60 zł
•
po 25 września 2019 r. płatna w biurze zawodów wynosić będzie 80 zł.
•
opłata za start w marszu Nordic Walking wynosi 20 zł, płatna na konto lub w biurze zawodów.
•
opłata ulgowa w wysokości 50% w/w kwot dotyczy członków Płockiego TKKF z opłaconą składką członkowską.
Zwolnienia z wpisowego:
•
Osoby powyżej 70 roku życia.
•
Dzieci startujące w biegach dzieci i młodzieży
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
•
okolicznościową koszulkę (uczestnicy biegów na dystansie 11,6 i 5,8 km)
•
wodę na trasie biegu
•
ciepły posiłek i napój po ukończeniu biegu;
•
medal (wszyscy uczestnicy pod warunkiem ukończenia biegu/marszu zgodnie z regulaminem i zwrotu numeru
startowego z chipem na mecie).
NAGRODY.
1.
Biegi dla dzieci
We wszystkich kategoriach wiekowych dzieci (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) - za pierwsze 3 miejsca: nagrody rzeczowe i
dyplomy, a dla wszystkich startujących pamiątkowe medale.
2.
W klasyfikacji generalnej mężczyzn:
I-III miejsce - puchary + nagrody rzeczowe
3.
W klasyfikacji generalnej kobiet:
I – III miejsce - puchary + nagrody rzeczowe
4. W klasyfikacji Chemików kobiet i mężczyzn:
I – III miejsce - puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe
5.
W klasyfikacji Regionu Płockiego kobiet i mężczyzn:
I – III miejsce - puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe
6.
W klasyfikacji niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn:
I – III miejsce - puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe
7.
W klasyfikacji członków TKKF Płock kobiet i mężczyzn:
I - III miejsce
- puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe
8.
W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn:
I-III miejsce - puchary lub statuetki + nagrody rzeczowe
9.

W klasyfikacji zespołowej:
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I-III miejsce - puchary
10.
Marsz Nordic Walking kobiet i mężczyzn
Medal dla każdego uczestnika.
ŻYWIENIE.
Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: ciepły posiłek oraz napój.
Miejsce realizacji
Soczewka koło Płocka.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zorganizowanie imprezy biegowej 39. Bieg
Soczewka z BOP i osiągnięcie wysokiej
frekwencji uczestników

Co najmniej 200 uczestników w
biegach rozgrywanych w ramach
imprezy

Lista startowa biegu

Wyłonienie zwycięzców we wszystkich
rozgrywanych konkurencjach imprezy

18 zawodników/zawodniczek na
podium w biegach dzieci i
młodzieży
12 zawodników/zawodniczek w
klasyfikacjach generalnych biegów
na dystansach 11,6 i 5,8km
48 zawodników/zawodniczek w
kategoriach wiekowych biegów na
dystansach 11,6 i 5,8km
6 zawodników/zawodniczek w
klasyfikacji niepełnosprawnych
6 zawodników/zawodniczek w
klasyfikacji mistrzostw chemików
6 zawodników/zawodniczek w
klasyfikacji mistrzostw Regionu
Płockiego
6 drużyn w klasyfikacji drużynowej

Pomiar elektroniczny czasów i
miejsc zawodników pokonujących
trasę biegów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej organizowało imprezy sportowe oraz realizowało projekty angażujące
społeczność Płocka do czynnego uprawiania sportu. Działalność Towarzystwa dotyczy:
•
Prowadzenie rekreacyjnych zajęć sportowych
•
Organizowanie zawodów i imprez sportowych
•
Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kultury fizycznej i sportu
•
Organizowanie szkolenia sportowego poprzez udział w zawodach sportowych różnych szczebli i obozach
sportowych
•
Organizowanie kursów, odczytów, seminariów i pogadanek na tematy sportowe
•
Pomoc w szkoleniu specjalistycznym zawodników i wydawanie licencji zawodniczych
•
Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej, zajęć treningowych i szkoleniowych w
postaci środków finansowych, kadry trenerskiej, osobistego sprzętu sportowego.
•
Organizowanie obozów sportowych
•
Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży
•
Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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Realizowane zadania przez Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej:
1)
Płocka Szybka Trójka w latach 2014-2018
2)
Organizacja 37 edycji Biegu Soczewki (nieprzerwanie od 38 lat w latach 1981-2018)
3)
Organizacja Płockich Biegów Rodzinnych (dwie edycje w 2010 i 2011 roku) przy współpracy Gminy Miasta Płock
4)
Realizacja projektu „Bieganie dla każdego!” w 2010 roku, przy współpracy Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka
5)
Realizacja projektu „Jogging dla wszystkich Płocczan” w roku 2006, przy współpracy Fundacji Fundusz Grantowy
dla Płocka
6)
Realizacja projektu „Biegaj Razem z Nami” w 2011 r., przy współpracy Gminy Miasta Płock
7)
Realizacja projektu „Płocka Ścieżka Biegowa” w 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 roku przy współpracy Gminy
Miasta Płock i w roku 2013 ze środków Towarzystwa.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Praca członków Płockiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynajęcie firmy zabezpieczającej obsługę
techniczną
Zapewnienie w trakcie imprezy:
1) 2 sztuki pneumatycznych bram startowych
2) 5 sztuk namiotów
3) 30 sztuk płotków ogrodzeniowych
4) Scena do dekoracji
5) Nagłośnienie
6) 10 sztuk stołów
7) 10 ławek
8) Podium

6000,0

2.

Wynajęcie biura zawodów i cateringu dla
zawodników w Ośrodku Mazowsze w Soczewce
Wynajem pomieszczenia przeznaczonego na
biuro zawodów, zakup posiłków dla
zawodników.
Posiłek regeneracyjny oraz napój otrzyma
każdy zawodnik po ukończeniu biegu lub
marszu Nordic Walking.

3000,0

3.

Zakup medali dla zawodników
Zakup kompletu medali (projekt i produkcja
medalu okolicznościowego)
Medal otrzyma na mecie każdy zawodnik, który
ukończy bieg lub marsz Nordic Walking.

5000,0

4.

Obsługa pomiaru czasu
Zatrudnienie firmy obsługującej pomiar czasu.
Usługa polega na utworzeniu i obsłudze panelu
elektronicznych zapisów, przydział numerów
startowych wyposażonych w chipy, pomiar
czasu, ustalenie kolejności zawodników,
wydruk wyników biegu.

2900,0

5.

Obsługa medyczna
Wynajem karetki pogotowia z personelem
medycznym. Zespół ratowniczy będzie
zabezpieczał zawodników w dniu imprezy.

700,0

6.

Zatrudnienie spikera
Zatrudnienie 1 spikera, który będzie świadczył
usługę spikerską w trakcie trwania imprezy.

400,0
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Z innych źródeł

7.

Zakup koszulek z okolicznościowymi nadrukami
Zakup kompletu koszulek okolicznościowych z
nadrukami, które otrzymają uczestnicy biegu w
pakiecie startowym (projekt i produkcja
koszulki okolicznościowej)

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

5000,0

23000,0

10000,0

13000,0

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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