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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 WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 2019

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-07-15 Data

zakończenia 2019-09-30

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 KULTURY I SPORTU PEGAZ DROBIN
forma prawna: stowarzyszenie
WYPIS Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH: 58
adres siedziby: SZKOLNA 3, 09-210 DROBIN, poczta: DROBIN

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: michal_leman@interia.pl, telefon: 501241880, numer
faksu: 24 2601338, strona internetowa: pegazdrobin.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
MICHAŁ LEMANOWICZ, adres e-mail: michal_leman@interia.pl, telefon:
501 241 880, numer faksu: 24 2601338, strona internetowa:
pegazdrobin.pl

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
Zadanie publiczne dotyczy zorganizowania Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej 2019 dla urodzonych w 2009 roku i
młodszych. Planowany termin organizacji turnieju to sierpień 2019. W turnieju będą mogły wziąć udział drużyny z całego
województwa mazowieckiego. Planowana liczba drużyn - 8, które zostaną podzielone na dwie czterodrużynowe grupy.
Turniej będzie rozegrany jednego dnia. Wszystkie mecze fazy grupowej i finałowe zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia
na obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.
Turniej ma charakter wojewódzki, udział w nim będzie całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich chętnych drużyn
amatorów z całego Mazowsza. Informacje o turnieju znajdą się w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach
społecznościowych i internetowych, a także na tablicach ogłoszeń szkół i klubów sportowych. W turnieju zostaną
przewidziane nagrody rzeczowe oraz zostanie zapewniona opieka medyczna, sędziowie oraz wyżywienie uczestników.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d902-f321-fb67

Cel realizacji zadania
Celem projektu będzie promocja sportu i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na Mazowszu poprzez
organizację Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej 2019 dla chłopców urodzonych w 2009 roku i młodszych. Organizacja
turnieju będzie promocją kultury fizycznej na Mazowszu a tym samym zachęceniem do uprawiania sportu poprzez dzieci i
młodzież z terenu całego województwa. W ten sposób zostanie wypromowany nasz region oraz promocja działań na rzecz
kultury fizycznej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Miejsce realizacji zadania
Turniej zostanie rozegrany na jednym obiekcie (obieky udostępniony bezpłatnie):
- stadion Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie

Grupa odbiorców zadania
Zadanie publiczne skierowane jest dla młodzieży urodzonej w 2009 roku i młodszych z rejonu całego województwa
mazowieckiego. Turniej zorganizowany zostanie dla grupy młodzieży, która systematycznie trenuje w naszym
stowarzyszeniu. Projekt chcemy zrealizować z powodu niskiego poziomu sprawności fizycznej młodzieży. Jest to problem
istotny i trudny do przezwyciężenia ze względu na aktualny „pędzący” tryb życia oraz na brak przystosowanych do niego
metod uprawiania sportu i poprawy kondycji fizycznej. W turnieju weźmie udział 8 drużyn, każda będzie liczyła po 18
zawodników oraz 4 opiekunów. W turnieju mogą wystąpić wszyscy chętni ze środowisk piłkarskich grający amatorsko.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Praca wolontariuszy:
1. Służba informacyjna - 2 os.
2. Służba porządkowa - 4 os.

Turniej zostanie rozegrany na jednym obiekcie (obiekty udostępniony bezpłatnie):
- stadion Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Celem głównym zadania jest promocja sportu i aktywnego trybu życia wśród młodzieży poprzez organizację
Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej 2019 dla urodzonych w 2009 roku i młodszych. Uczestnictwo w turnieju ma za
zadanie przede wszystkim motywować uczestników do aktywności ruchowej, osiągania coraz lepszych wyników
sportowych. Chcemy pokazać jak można spędzać czas w duchu sportowej rywalizacji przez co promować tę piękną
dyscyplinę sportu oraz nasz region. Rywalizacja sportowa wyłoni najlepszych zawodników, którzy w przyszłości będą mogli
zasilić kluby sportowe w Polsce. Turniej będzie promował sport oraz kulturę fizyczną w województwie mazowieckim.

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 OBSŁUGA SĘDZIOWSKA 2 100,00 zł 2 100,00 zł 0,00 zł

2 OBSŁUGA MEDYCZNA 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

3 SŁUŻBA INFORMACYJNA 560,00 zł 0,00 zł 560,00 zł

4 SŁUŻBA PORZĄDKOWA 1 120,00 zł 0,00 zł 1 120,00 zł

5 NAGRODY 3 500,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł

6 WYŻYWIENIE 3 200,00 zł 3 200,00 zł 0,00 zł

7 OBSŁUGA TECHNICZNA 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 11 680,00 zł 10 000,00 zł 1 680,00 zł
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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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