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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 „SameJudo Cup 4” – Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo pod
Patronatem Burmistrza Miasta Marki

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-03-23 Data

zakończenia 2019-04-19

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 SPORTOW "SAMEJUDO"
forma prawna: stowarzyszenie
Uczniowskich Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym wWołominie nr 114:
adres siedziby: 11 Listopada, 05-091 Ząbki, poczta: Ząbki

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: samejudo@gmail.com, telefon: 512 233 612, strona
internetowa: www.samejudo.com

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Łukasz Wójcik , adres e-mail: samejudo@gmail.com, telefon: 512 233
612, strona internetowa: www.samejudo.com

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
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
„SameJudo Cup 4” – Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo pod Patronatem Burmistrza Miasta Marki – będzie miał
miejsce w dniach 23-24 marca 2019 roku . Turniej odbędzie się na Sali Sportowej w Markach przy ulicy Dużej 3, w pobliżu
SP4. Organizatorem imprezy jest Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo”, przy współpracy z Burmistrzem i Urzędem
Miasta Marki oraz Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Judo. Zawody zostaną rozegrane na 5 matach. Zawodnicy
zostaną podzieleni odpowiednio według rocznika i wagi. Rozpoczęcie turnieju zaplanowano w sobotę 23.03.2019 na
godzinę 7:00. Następnie będzie miała miejsce weryfikacja
i losowanie zawodników, oficjalne otwarcie , a także rozpoczęcie walk. Zawody zostały zaplanowane na dwa dni. Turniej
będzie przeznaczony dla zawodników urodzonych w latach 2006-2012 chłopcy i dziewczynki. Mamy potwierdzony udział
kilkudziesięciu ekip zagranicznych z pond 20 krajów, w tym Mongolii, Kirgistanu
i Kazachstanu oraz klubów z całego kraju. Według szacowań będzie to największy turniej judo dzieci w Polsce. Szacujemy,
że w tegorocznej edycji udział weźmie około 1000 zawodników i zawodniczek.
Tegoroczna edycja turnieju nie zakończy się jednak po dwóch dniach ciężkich zmagań. 25 marca 2019 roku odbędzie się
międzynarodowy camp z udziałem zawodników i trenerów z całego świata. Będą oni mieli możliwość trenowania i
doskonalenia swoich technik pod okiem najwybitniejszych instruktorów i gwiazd judo.
Oświadczam, iż opłata startowa w zawodach wynosi 40 zł. Jest ona przeznaczona na organizację "SameJudo Cup 4" oraz
wspieranie potrzebujących dzieci trenujących w naszym Klubie np. Świetlice Środowiskowe oraz wsparcie Fundacji Judo
Sport Walki z Rakiem oraz Fundacji DKMS. Z opłaty startowej zwolnione są ekipy zagraniczne. Pieniądze przeznaczone są
też na zakwaterowanie gości z zagranicy. Turniej nie jest organizowany w celach zarobkowych.

Cel realizacji zadania
- Celem jest przeprowadzenie „SameJudo Cup 4” – Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo pod Patronatem
Burmistrza Miasta Marki
- promocja województwa mazowieckiego na arenie międzynarodowej
- upowszechnianie i promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz różnych grup społecznych i środowiskowych,
- inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, w tym
prowadzenie kampanii na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa,
- promocja judo jako jednej z dyscyplin Olimpijskich na arenie międzynarodowe
- promowanie instytucji, które udzieliły nam patronatów honorowych

Miejsce realizacji zadania
Turniej odbędzie się na Sali Sportowej w Markach przy ulicy Dużej 3, w pobliżu SP4.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania są zawodnicy i zawodniczki trenujący judo w kategorii wiekowej 2006-2012 z Mazowsza, całej Polski i
zza granicy. Kibicami będą rodziny zawodników oraz wszyscy którzy zechcą przyjść zobaczyć zawody judo. Dla Kibiców jest
to dalsze pogłębianie wiedzy o judo oraz poznawanie przepisów sędziowania w judo.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkładem osobowym jest praca członków klubu i rodziców zawodników przy organizacji zawodów.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- przeprowadzenie „SameJudo Cup 4” – Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo pod Patronatem Burmistrza Miasta
Marki,
- upowszechnianie i promowanie judo wśród dzieci i młodzieży z Mazowsza i całej Polski, a także i zza granicy,
- promocja judo jako jednej z dyscyplin Olimpijskich na arenie międzynarodowej,
- rozwój pozytywnych cech charakteru u młodych zawodników poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej,
- promowanie województwa mazowieckiego oraz instytucji, które objęły nas honorowym patronatem
- promocja kraju na arenie międzynarodowej

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)
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1 Nagrody rzeczowe 10 000,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł

2 Medale 10 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł

3 Puchary 10 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł

4 Obsługa turnieju - wolontariusze 5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł

Koszty ogółem: 35 000,00 zł 10 000,00 zł 25 000,00 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 (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)

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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