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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 V EDYCJA WAKACYJNEJ MIĘDZYGMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ -
NIEZNAMIEROWICE 2019

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-06-22 Data

zakończenia 2019-09-01

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: FUNDACJA POGODNA SZKOŁA
forma prawna: fundacja
KRS: 0000573395
adres siedziby: NIEZNAMIEROWICE, 26-411 NIEZNAMIEROWICE, poczta: RUSINÓW

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: biuro@fundacjapogodnaszkola.pl, telefon: 783322893,
strona internetowa:
www.facebook.com/NiepublicznaSzkolaPodstawowaNieznamierowice

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
DARIUSZ DANILCZUK, adres e-mail: biuro@fundacjapogodnaszkola.pl,
telefon: 783322893, strona internetowa:
www.facebook.com/NiepublicznaSzkolaPodstawowaNieznamierowice

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 czasie naszego projektu chcemy po raz kolejny rozruszać i spróbować prozdrowotnie wyedukować młodzież z naszej
okolicy, ale też zmotywować dorosłych do ruchu, rekreacji oraz większej integracji społecznej naszej Małej Ojczyzny. Dla
aktywności do udziału osobistego i kibicowania podczas 8 dni meczowych piłki nożnej /2-3 mecze co niedziela, dla dzieci,
młodzieży, dorosłych/. Cykl tych meczów w formie mini-ligi robiony po raz kolejny przez grono wolontariuszy jest
miejscem współzawodnictwa amatorskich wakacyjnych drużyn z 6-8 otaczających nas gmin.

Głównym powodem do realizacji naszego projektu jest troska o zdrowie naszych dzieci, nas, naszych rodziców. Chcemy
szczególnie dzieci i młodzież odciągnąć od telewizorów i komputerów a dorosłych zaprosić do wyjścia z domu, wzięcia
udziału w rekreacyjnych grach i zabawach lub po prostu do kibicowania tym, którzy chcą się ruszać i uprawiać sport a przy
okazji zacieśniać coraz słabsze więzi społeczne w naszej Małej Ojczyźnie i leczyć się nawzajem z samotności, która coraz
częściej dotyka nie tylko osoby starsze, ale też te, których bliscy wyjechali do pracy zagranicę lub pracują przez cały
tydzień w jakimś dużym mieście a do domu wracają jedynie na weekend czy niedzielę.

Cel realizacji zadania
Naszymi celami podczas projektu są:
- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, oderwanie ich od komputerów i laptopów
- zachęcenie dorosłych do zdrowego ruchu i aktywności
- odnowienie więzi społecznych w naszej Małej Ojczyźnie do tego aby wspólnie brać udział w zawodach i zabawach
rekreacyjno-sportowych, ale też poprzez zaproszenie wszystkich pokoleń do wyjścia z domu i kibicowaniu tym, którzy
biorą udział w zawodach
- zorganizowanie 8 dni rozgrywek amatorów na boisku pod lasem w Nieznamierowicach /min. 2-3 mecze dziennie dzieci,
młodzieży, dorosłych/ - zawsze w niedzielę

Miejsce realizacji zadania
wieś Nieznamierowice, gm. Rusinów, powiat przysuski, woj.mazowieckie - według wszelkich statystyk nasza gmina to
jedna z kilku najbiedniejszych gmin w Polsce

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami naszego projektu jest kilka grup osób:
1/ dzieci, młodzież i również dorośli z gminy Rusinów i okolic biorąca udział w naszych zawodach sportowych /ok.250
osób/
2/ dzieci, młodzież i również dorośli z gminy Rusinów i okolic kibicujący podczas zawodów sportowych /min. 1000 osób/
3/ odbiorcy informacji o naszych działaniach w ramach projektu na Facebooku /każdy dzień - relacja x 500 osób= min.5000
osób
4/ odbiorcy informacji o projekcie w innych lokalnych mediach tradycyjnych /w czasie od czerwca do sierpnia 2019 roku/
czyli np. w miesięczniku "Głos Przysuski" - zasięg każdego numeru to ok. 4 000 osób /powiat przysuski i opoczyński/

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
- wolontariusze przygotowujący teren oraz potem sprzątający po imprezie
- wkład finansowy w zakup art. spożywczych

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- 8 dni meczowych piłki nożnej w formie wakacyjnej ligi miedzygminnej /każdego dnia min. 2-3 mecze, dzieci, młodzieży,
dorosłych/ - to V edycja tych zawodów od zawsze realizowana przez grono wolontariuszy

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

wynajem nagłośnienia plenerowego
wraz z usługa konferansjera / 8 dni x
300 zł/ i agregatem prądotwórczym
/nasze boisko jest pod lasem, 500 m

za wsią i nie ma tam energii
elektrycznej/

2 400,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł

2

nagrody dla uczestników i laureatów
ligi /nagradzamy 3 najlepsze drużyny

oraz najlepszego zawodnika,
napastnika, bramkarza/ - 3 nagrody
grupowe dla drużyn x 700 zł + 3
nagrody indywidualne po 150 zł

/puchary, medale, pamiatki, ksąziki ,
sprzęt sportowy itp./

2 550,00 zł 2 550,00 zł 0,00 zł

3
zakup wody na 8 dni dla uczestników
zawodów i gier oraz zabaw /8 dni x

80 butelek x 1 zł = 640 zł/
640,00 zł 640,00 zł 0,00 zł

4 wynagrodzenie sędziów /1 os. x 8 dni
x 6 godz. x 40 zł/ 1 920,00 zł 1 920,00 zł 0,00 zł

5

praca wolontariuszy - przygotowanie
boisk,

sprzątanie terenu, prace
recepcyjne,notowanie

wyników oraz
pisanie notatek dla mediów po

każdym z
dni meczowych /8 dni x 4 osoby x 6

godz. x 20 zł/godz.

3 840,00 zł 0,00 zł 3 840,00 zł

6 ubezpieczenie zawodników podczas
zawodów 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

7 księgowość projektu /za niemal 3
miesiące działań/ 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 12 350,00 zł 8 510,00 zł 3 840,00 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..............................
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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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