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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 aktywnie i zdrowo

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-07-01 Data

zakończenia 2019-09-28

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: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "teraz My"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000437325
adres siedziby: Kalinowo 33, 07-210 Kalinowo, poczta: Długosiodło

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: kasia_arek5@wp.pl, telefon: 693606705

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Bloch, adres e-mail: snrrw.teraz.my@wp.pl, telefon:
693606705

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Przygotowana przez nas oferta zadania publicznego polega na zorganizowaniu w okresie letnim ciekawej formy zajęć
ruchowych i utworzeniu młodzieżowej drużyny sportowej we wsi Białebłoto. Głównym kryterium rekrutacyjnym będzie
wiek uczestników (10-15lat) oraz kolejność zgłoszeń. Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach sportowych (60godz.)
obejmujących naukę gry w piłkę nożną, siatkówkę, a także zajęciach popularyzujących inne mniej popularne gry
zespołowe (dwa ognie, ringo, kwadrat itp.). Zajęcia poprowadzi zawodnik klubu sportowego "Wymakracz Długosiodło" ,
zaś fachowego wsparcia merytorycznego udzieli trener sportowy z licencją klasy A. Aby urozmaicić ofertę planujemy
wyjazd na Stadion Narodowy by obejrzeć obiekt od zaplecza, poczuć się jak prawdziwi zawodowi spotowcy, rozbudzić
sportowe marzenia wśród uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają upominki w postaci jednolitego
stroju sportowego aby podkreślić jedność drużyny. Na zakończenie projektu przewidujemy zorganizowanie zawodów
sportowych wewnątrz grupy uczestników (obejmowały będą mecz piłki nożnej w 2 kat. wiekowych oraz mecz innej
dowolnej gry zespołowej w 2 kat. wiekowych) a także planujemy turniej piłki nożnej oraz siatkówki lub ringo (w zależności
od predyspozycji uczestników zadania) z amatorskimi drużynami z sąsiednich wsi/miast. Drużyny będą odpowiednio
podzielone i dobrane ze względu na wiek oraz płeć. Zwycięskie drużyny otrzymają puchary i nagrody.
Koordynacją projektu zajmie się nieodpłatnie osoba z wieloletnim doświadczeniem na tym stanowisku.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim poprzez utworzenie
młodzieżowej drużyny sportowej. Przyczyni się to do upowszechnienia i promocji aktywnego i zdrowego stylu życia,
zwłaszcza w środowisku wiejskim, gdzie nie ma siłowni, basenów, kręgielni i innych obiektów zachęcających do
uprawiania sportu.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie realizować będziemy głównie na boisku przy szkole podstawowej w Białymbłocie (gmina Brańszczyk, powiat
wyszkowski) gdzie prowadzone będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Boisko zostanie nam użyczone nieodpłatnie.
Odbędzie się też jeden wyjazd do Warszawy na Stadion Narodowy

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat z małych miejscowości leżących koło siebie (Białebłoto Kobyla,
Białebłoto Stara Wieś, Białebłoto Kurza, Nowa wieś, Kalinowo) gmin Brańszczyk i Długosiodło powiatu wyszkowskiego.
Uczestnikami projektu będą zarówno chłopcy jak i dziewczęta, którzy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 7-10
lat i 11-15lat. Zakładamy, że w projekcie udział weźmie ok 30 osób. Podczas rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa
- w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć do projektu dobrana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Podczas realizacji projektu wspierać nas będą wolontariusze podczas zajęć sportowych (2os. x 30godz. x 15zł = 900zł) a
także podczas organizacji turnieju sportowego (4os x 1 dzien x 120zł = 480zł) - do zadań tych osób będzie należało m.in
przygotowanie terenu do turnieju, pomoc podczas przeprowadzania rozgrywek, opieka nad uczestnikami, obsługa
zaproszonych gości, porządkowanie terenu po imprezie.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultaty:
-w projekcie udział weżmie 30 osób,
- przeprowadzonych zostanie 60 godzin zajęć sportowych
- dbędzie się 1 wyjazd na stadion narodowy
- odbędzie się 1 turniej (4 mecze) wewnątrz grupy oraz 1 turniej zewnętrzny
- co najmniej 30 osób będzie miało możliwość rozwijania aktywności fizycznej

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 Przeprowadzenie zajęć sportowych
(umowa o dzieło) - 60hx 50zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

2
Koszt osób wspomagających podczas

zajęć sportowych (umowa
wolontariacka) -2os x 30h x 15zł

900,00 zł 0,00 zł 900,00 zł

3 Zakup jednolitych strojów dla
drużyny 30szt x 70zł 2 100,00 zł 2 100,00 zł 0,00 zł

4 Zakup nagród i pucharów na turniej 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5
Koszt wyjazdu na Stadion Narodowy
(bitety, ubezpieczenie, wyżywienie)
30 uczestników =+ 3 opiekunów

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 Zakup napojów chłodzących na
zajęcia 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
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7
Zakup sprzętu sportowego na zajęcia
(piłki, ringo, rakietki, szarfy, pachołki

itp)
700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

8 Zakup art. spożywczo -
przemysłowych na turniej 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

9 obsługa księgowa projektu 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

10 Praca wolontariuszy podczas turnieju
(4os x 1 dzień x 120zł) 480,00 zł 0,00 zł 480,00 zł

Koszty ogółem: 10 380,00 zł 9 000,00 zł 1 380,00 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)

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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