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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 urodzinowy Szachowej Dwójki

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-08 Data

zakończenia 2019-04-26

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: Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
forma prawna: stowarzyszenie
Księga ewidencyjna uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Grodziskiego: 40
adres siedziby: Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, poczta: Grodzisk Mazowiecki

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: klub@szachygrodzisk.pl, telefon: 511834619, strona
internetowa: http://szachygrodzisk.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jacek Kiciński, adres e-mail: jkicinski@szachygrodzisk.pl, telefon:
511834619

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W ramach zadania zorganizujemy zawody szachowe o zasięgu wojewódzkim pod nazwą Trzecie Urodziny Szachowej
Dwójki. Impreza odbędzie się w weekend 13-14 kwietnia 2019 r.
W celu stworzenia optymalnych warunków gry dla wszystkich uczestników przewidujemy podział na 4 grupy turniejowe:
- Grupa A – turniej 2-dniowy, od III kategorii szachowej, 7 rund tempem 60’ na partię dla zawodnika, bez ograniczeń
wiekowych
- Grupa B - turniej 2-dniowy, od IV kategorii do III kategorii szachowej (II kobiecej), 7 rund tempem 60’ na partię dla
zawodnika, bez ograniczeń wiekowych
- Grupa C - turniej sobotni, do IV kategorii szachowej (III kobiecej), 6 rund tempem 30’ na partię dla zawodnika, bez
ograniczeń wiekowych
- Grupa D - turniej niedzielny, do IV kategorii szachowej (III kobiecej), 6 rund tempem 30' na partię dla zawodnika, do 9 lat
(ur. 2010 i młodsi)
Wszystkie grupy będą podlegały ocenie rankingowej PZSzach i będą umożliwiały zdobywanie kategorii szachowych.
Ponadto grupa A będzie zgłoszona do oceny w rankingu międzynarodowym FIDE.

W każdej grupie przewidujemy po 3 puchary, 6 medali (dla juniorów oraz dla kobiet). Przewidujemy ok. 40 nagród (dla 25-
30% uczestników) - głównie nagrody rzeczowe, dla czołówki w grupach A i B - finansowe.
Aby zachęcić dzieci do gry w szachy, przewidujemy dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników urodzonych w
roku 2010 i młodszych we wszystkich grupach turniejowych (ok. 60-80 dzieci).
Dla zawodników i opiekunów przygotujemy bezpłatny poczęstunek w formie gorących i zimnych napojów, kanapek,
ciastek oraz tortu urodzinowego.
Opłaty startowe (tzw. "wpisowe") w turnieju wyniosą: w grupie A 60 zł, w grupie B 40 zł, w grupach C i D 30 zł (ze zniżkami
dla dużych rodzin i członków Szachowej Dwójki).

Planujemy opublikować zaproszenia na zawody w Internecie, co najmniej na portalach: ChessArbiter.com, MZSzach.pl,
SzachyGrodzisk.pl, Grodzisk.pl, facebook.com/SzachowaDwojka. Na stronie klubowej SzachyGrodzisk.pl oraz na naszej
stronie na facebooku opublikujemy relację z zawodów.

Cel realizacji zadania
- Prozdrowotne, prospołeczne i rodzinne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych
- Popularyzacja szachów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
- Podniesienie poziomu sportowego szachistów, w tym umożliwienie wypełnienia norm na kategorie szachowe oraz
zdobycia lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE
- Umożliwienie szachistom wykorzystania w partiach turniejowych umiejętności zdobywanych na regularnych zajęciach
szachowych
- Umożliwienie rywalizacji z zawodnikami z innych miejscowości/klubów
- Wyłonienie szczególnie uzdolnionych zawodników i pokierowanie ich dalszym rozwojem szachowym
- Integracja środowiska szachowego Mazowsza
- Świętowanie trzeciej rocznicy powstania UKS Szachowa Dwójka

Miejsce realizacji zadania
Zawody przeprowadzimy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Westfala
3. Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki do gry, obok znajduje się duży, wygodny parking. Możliwe jest też dojście pieszo
ze stacji kolejowej.

Grupa odbiorców zadania
Nasze turnieje urodzinowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku w Drugich Urodzinach Szachowej Dwójki
(zorganizowanych w takiej samej formule) padł nasz rekord frekwencji - wzięło w nich udział 150 szachistów. W II Turnieju
Zimowym rozegranym w weekend 16-17 lutego br. grało 106 osób.
Spodziewamy się frekwencji co najmniej takiej, jak w zeszłym roku (150 szachistów), zwykle największe są grupy B i D.
Dodatkowo odbiorcami zadania są rodzice i opiekunowie: przewidujemy że będzie ich ok. 50-60.
Zwykle ok. połowa uczestników jest z Grodziska Mazowieckiego, pozostali - z całego Mazowsza, pojedyncze osoby - z
innych województw.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy - prace związane z przygotowaniem i rozliczeniem zawodów (minimum 4 osobodni), wsparcie
organizacyjne (ustawienie sali, przygotowanie poczęstunku, zakupy, pilnowanie porządku, itp. - minimum 4 osobodni)
Wkład rzeczowy:
- klubowy sprzęt turniejowy (zegary, szachownice, bierki),
- użyczenie sal z infrastrukturą (nagłośnienie, sprzęt komputerowy, drukarka, itp.),
- część nagród rzeczowych (jeden z naszych Partnerów zadeklarował przekazanie nagród o wartości 700 zł, szukamy
kolejnych Partnerów).
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. przeprowadzenie zawodów szachowych w atrakcyjnej formule dostosowanej do potrzeb szachistów w różnym wieku i
na różnym poziomie,
2. popularyzacja szachów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a w efekcie rozwój u uczestniczących młodych osób
zdolności logicznego i analitycznego myślenia;
3. stworzenie warunków do rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży utalentowanych szachowo;
4. rozegranie partii turniejowych z tempem standardowym i uzyskanie materiału do analizy w postaci zapisów partii;
5. weryfikacja poziomu sportowego szachistów;
6. podwyższenie kategorii szachowych, uzyskanie lub zmiana międzynarodowego rankingu FIDE.

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 Puchary (12 x 50 zł) i medale (24 x 10
zł) 840,00 zł 840,00 zł 0,00 zł

2 Nagrody rzeczowe i upominki dla
najmłodszych 6 000,00 zł 1 000,00 zł 5 000,00 zł

3 Poczęstunek dla zawodników i
opiekunów (w tym tort urodzinowy) 700,00 zł 200,00 zł 500,00 zł

4 Obsługa sędziowska (2 sędziów
licencjonowanych, 2 dni) 1 600,00 zł 1 600,00 zł 0,00 zł

5 Wsparcie organizacyjne 1 400,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł

6 Opłaty PZSzach i FIDE (przy 20
zawodnikach w grupie A) 460,00 zł 460,00 zł 0,00 zł

7 Prace promocyjne, organizacyjne,
sprawozdania, obsługa księgowa 1 120,00 zł 0,00 zł 1 120,00 zł

Koszty ogółem: 12 120,00 zł 4 100,00 zł 8 020,00 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.
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.............................................

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

.............................................
(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)

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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