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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Turniej fitness and jump

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-05-01 Data

zakończenia 2019-05-03

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Kids Fitness Club
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000712946
adres siedziby: Parkingowa 5/21, 96-300 żyrardów, poczta: żyrardów

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: stowarzyszeniekfc@gmail.com, telefon: 784-516-154

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Kalina Nowakowska, adres e-mail: stowarzyszeniekfc@gmail.com,
telefon: 784-516-154

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: efa7-4f28-d4e4

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie pn. Turniej fitness and jump realizowany będzie w dniach 01-03 maja 2019 roku.
Zadanie obejmować będzie organizację i przeprowadzenie zawodów fitnessowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Turniej obejmować będzie:
1. maraton wydolnościowy na trampolinach fitnesowych fit and jump,
2. turniej siłowy z użyciem sprzętu fitnessowego,
3. turniej kondycyjno - wydolnościowy w formie toru przeszkód i stacji ćwiczebnych.

W ramach zadania planuje się objąć grupę kilkudziesięciu osób.
Uczestnikami zadania będą dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu miasta, gminy i powiatu Żyrardów oraz gmin ościennych.

1. Maraton wydolnościowy na trampolinach fitnesowych skierowany będzie zarówno do dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Maraton będzie zakładał podział na turniej dla dzieci i dorosłych. Konkurencja będzie na czas i ilość powtórzeń.
2. Turniej siłowy z użyciem sprzętu fitnessowego skierowany będzie do dzieci i młodzieży. Założeniem jest ćwiczenie masą
własnego ciała, a także przy użyciu dostosowanego do uczestników sprzętu fitnessowego. Konkurencja będzie na ilość
powtórzeń.
3. Turniej kondycyjno - wydolnościowy w formie toru przeszkód i stacji ćwiczebnych, dla dzieci i młodzieży zakłada
zorganizowanie stacji ćwiczebnych z określonymi zadaniami do wykonania. Stacje ustawione zostaną w formie toru
przeszkód. Konkurencja będzie na czas.
Każdy uczestnik dostanie koszulkę, pamiątkowy puchar i medal oraz nagrodę rzeczową.

Zarówno koszulka jak i nagroda rzeczowa będą zawierały materiał promocyjny Urzędu Marszałkowskiego województwa
Mazowieckiego w postaci logotypu.
Nagrodą rzeczową będzie plecako - worek sportowy, który świetnie się sprawdzi podczas przychodzenia na zajęcia
sportowe, stanowić będzie doskonałą promocję zadania na zewnątrz, podczas wędrówek pieszych, obozów, kolonii,
półkolonii. Posiadanie wyżej wymienionych nagród stanowić będzie mobilizację i nobilitację dla uczestników zadania.

Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym związanych z otyłością i nadwagą oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Dzięki organizacji turnieju zwiększy się atrakcyjność zdrowego i aktywnego stylu życia, zaszczepi się w społeczeństwie
pasję do sportu, do zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim do regularnych ćwiczeń.
Turniej stanowić będzie motywację do odbywania treningów, do przychodzenia na zajęcia sportowe, ruchowe.
Realizacja podejmowanych działań w ramach niniejszego zadania będzie charakteryzowała się długofalowym efektem
działania, zaszczepieniem nowych pasji do sportu, integracji rodzin, fundamentem aktywności sportowej, zdrowego trybu
życia, a przede wszystkim poznania siebie nawzajem w uczestniczeniu we wspólnym przedsięwzięciu różnych środowisk
społecznych, całych rodzin.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie w Kids Fitness Club w Żyrardowie, ul. Izy Zielińskiej 17.

Grupa odbiorców zadania
W ramach realizacji zadania planuje się objąć grupę kilkudziesięciu osób, w tym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z
terenu województwa mazowieckiego, powiatu żyrardowskiego i gmin ościennych.
Zakłada się, że będą to osoby w wieku od 3 do 60 roku życia, które uprawiają lub nie uprawiają na co dzień sportu.
Swoim działaniem zaplanowano nie zawężać grupy odbiorców. Turniej będzie miał charakter otwarty i bezpłatny.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W ramach zadania Kids Fitness Club zakłada wkład osobowy w postaci pracy dwóch wolontariuszy. Świadczenia
wolontariuszy będą wymiernym wkładem osobowym. Wartość jednej jednostki pracy wolontariusza wycenia się na 30 zł
brutto i jest ona adekwatna do rynkowej ceny wynagrodzenia osób z uprawnieniami trenerów, instruktorów sportu.
Wartość jednej jednostki pracy wolontariusza wycenia się na kwotę 30 złotych brutto za godzinę zegarową pracy.
Planowana praca jednego wolontariusza w ramach realizacji niniejszego zadania ma liczyć 10 godzin x 30 zł brutto w skali
3 dni, co daje kwotę 300 złotych brutto. Praca dwóch wolontariuszy wyceniona została na kwotę 600 złotych brutto.

Kids Fitness Club dysponuje wykwalifikowaną, profesjonalną kadrą trenerów i instruktorów fitness, personalnych, fit and
jump, Zumba Polska oraz gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej wady postawy.
Kadra posiada również państwowe uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, z grupą zorganizowaną posiadając
ukończone kursy kierownika i wychowawcy grupy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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Zakładanym rezultatem działania będzie objęcie niniejszym zadaniem około 50 uczestników turnieju, w których zamierza
się zaszczepić pasję do sportu, do rywalizacji, do wspólnych treningów, do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie
ludzi z tymi samymi zainteresowaniami, aktywności fizycznej, a przede wszystkim walki z nadwagą i otyłością oraz
przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Instruktor sportu - ( porozumienie o
wolontariacie, 1 osoba x 10 h x 30 zł) 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

2 Instruktor sportu - ( porozumienie o
wolontariacie, 1 osoba x 10 h x 30 zł) 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

3 Zakup pucharów i medali (trofea
sportowe) 2 600,00 zł 2 600,00 zł 0,00 zł

4 Zakup koszulek promocyjnych 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5 Zakup nagród rzeczowych ( plecako -
worek) 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 5 000,00 zł 4 400,00 zł 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(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)
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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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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