UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy Top Dance, Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Pruszkowskiego: 68, Kod pocztowy: 05-800,
Poczta: Pruszków, Miejscowość: Pruszków, Ulica: Grafitowa, Numer posesji: 4, Numer lokalu: 19,
Województwo: mazowieckie, Powiat: pruszkowski, Gmina: m. Pruszków, Strona www: www.topdance.pl, Adres e-mail: uks.topdance@gmail.com, Numer telefonu: 506116447,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Margarita Kuliś
Adres e-mail: margarita@top-dance.pl Telefon: 506 506
933

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Szkolenie zawodników UKS Top Dance

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.05.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.05.2020

Opis zadania
Dwudniowe intensywne szkolenie zawodników UKS Top Dance odbędzie się 15, 16 i 17 maja 2020
roku w Pruszkowie w hali sportowej przy ul. Lipowa 31, 05-800.
Szkolenie obejmie w sobie zajęcia z zakresu ogólnorozwojowego (2h), zajęcia z zakresu sportowych
tańców latynoamerykańskich (6h), i sportowych tańców standardowych (6h), każdego dnia
szkoleniowego odbędzie się symulacja turniejowa (3h), zajęcia z psychologiem sportowym (3h).
Szkolenie jest przeznaczone dla zawodników Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego Top Dance,
zawodnicy są mieszkańcami województwa Mazowieckiego. Wszyscy uczestnicy dostaną na koniec
szkolenia nagrodę rzeczową. Celami szkolenia są:
-promowanie i wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza
-promocja zdrowego stylu życia
-rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych zawodników UKS Top
Dance
od 01.05-14.05 jest okres w który będzie przeprowadzona organizacja wydarzenia, oraz rekrutacja
uczestników szkolenia, po 17.05 do 30.05 - rozliczenie szkolenia.
Miejsce realizacji
Hala sportowa SP6, ul. Lipowa 31, 05-800, Pruszków

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzona liczba godzin
szkoleniowych

20

listy obecności,
sprawozdanie
trenerów/prowadzących

Ilośc osób która weźmie udział w
szkoleniu

30

listy obecności,
sprawozdanie
trenerów/prowadzących

Ilość zawodników którzy podniosą
umiejętności sportowe

30

obserwacje trenerów,
sprawozdanie trenerów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
UKS TOP DANCE to jest pierwszy i jedyny klub tańca sportowego na terenie powiatu
Pruszkowskiego. UKS TOP DANCE powstał ze względu na takie zapotrzebowanie ze strony
społeczeństwa, i celami klubu jest: promocja zdrowego i aktywnego trybu życia; promocja tańca jak
dobrego rozwiązania do dbania o swój rozwój psychofizyczny i sportu dla dzieci i młodzieży. UKS
TOP DANCE prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży na 5 różnych poziomach zaawansowania.
Członkami UKS Top Dance są zawodnicy – mieszkańcy Mazowsza (m.in. z Pruszkowa, Piastowa,
Brwinowa, Grodziska-Mazowieckiego, Otwocka, Wołomina, Warszawy, Zaborowa, Piaseczna i
innych miast i miejscowości województwa Mazowieckiego.) Aktualnie UKS Top Dance liczy ponad
100 zawodników którzy aktywnie uczestniczą w procesie szkoleniowym i w turniejach
ogólnopolskich jak i rangi mistrzowskiej.
W 2019 roku zawodnicy UKS Top Dance zostali:
• Mistrzami Polski w kombinacji tańców
• Wicemistrzami Polski w tańcach standardowych
• Wicemistrzami Polski w tańcach latynoamerykańskich
• Brązowymi medalistami Otwartych Mistrzostw Polski
• Mistrzami województwa Mazowieckiego w tańcach standardowych
• Mistrzami województwa Mazowieckiego w tańcach latynoamerykańskich
• Wicemistrzami województwa Mazowieckiego w tańcach standardowych
• Wicemistrzami województwa Mazowieckiego w tańcach latynoamerykańskich
• Zwycięzcami ogólnopolskiego rankingu sportowego FTS za 2019 rok
• Wicemistrzami ogólnopolskiego rankingu Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS za 2019 rok
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Wybrane działania UKS TOP DANCE z 2019 r..
W maju 2019 organizowane zostali warsztaty taneczne i ogólnorozwojowe dla tancerzy sportu
przygotowawczego, oraz szkolenia dla zawodników sportowych, m.in. z aktualnymi 4 krotnymi
mistrzami świata w tańcach sportowych z zagranicy. W czerwcu 2019 UKS TOP DANCE zorganizował
10 dniowy wyjazdowy obóz taneczny dla 45 osób.
W sierpniu 2019 roku zorganizowane zostały tygodniowe półkolonie sportowe.
Wybrane planowane działania 2020 r.:
17.02-22.02 półkolonie sportowe dla zawodników klubu.
23.02 - odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego TOP DANCE CUP 2020 pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Pruszkowskiego oraz Prezydenta
Miasta Pruszkowa przy wsparciu Fundacji ARP. Podczas tego turnieju odbywa się rywalizacja w 28
różnych kategoriach tanecznych oraz bierze udział ok. 400 zawodników z całej Polski oraz z Białorusi
i Litwy.
5.07-14.07 odbędzie się letni sportowy obóz wyjazdowy.
14.11-15.11 UKS Top Dance współorganizuje największy w Polsce Międzynarodowy Turniej Tańca
Sportowego Polish Cup 2020, zorganizowany w ramach FTS oraz Międzynarodowej Federacji Tańca
Sportowego WDSF uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Margarita Kuliś - Absolwentka Uczelni Wyższej w Londynie kierunku zarządzania, oraz magister
ekonomii. Dyrektor biura ds. współpracy z biznesem i rozwoju studenta w Uczelni Wyższej Akademii
Finansów i Biznesu Vistula. Koordynator projektów współfinansowanych ze środków UE. Z
sukcesem zarządzała, rozliczała ponad 10 projektów, na łączną wartość ponad 15 000 000 złotych.
Członek komisji ds. rywalizacji sportu przygotowawczego Mazowieckiego Związku Tańca
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Sportowego oraz członek komisji ds. rywalizacji sportowej Federacji Tańca Sportowego. Ze względu
na swoje doświadczenie zawodowe, Margarita Kuliś zadba o sprawy administracyjne, podpisanie
umów, dopełnienie warunków formalnych, prawidłowy przebieg i prawidłowe rozliczenie zadania.
Zapewni iż szkolenie odbędzie się zgodnie z zaleceniami MZTS oraz FTS, i będzie zgodne z
założeniami statutu UKS TOP DANCE. Zadba o zrealizowanie celów zadania, oraz ich trwałość przez
kolejne działania UKS Top Dance.
Szymon Kuliś - mistrz Polski w tańcach standardowych, dyplomowany trener tańca sportowego
klasy II, dyplomowany trener personalny, dyplomowany kierownik wypoczynku, magister
wychowania fizycznego, doktorant AWF Warszawa, sędzia Federacji Tańca Sportowego,
przewodniczący komisji antydopingowej FTS, kierownik kursu dla instruktorów tańca sportowego i
tańca dziecięcego na Uczelni wyższej WSKFiT, trener z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy z
dziećmi i młodzieżą. Jeden z trenerów który poprowadzi szkolenie.
Alexandra Konstantinova - mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich, dyplomowany
instruktor tańca sportowego, sędzia Federacji Tańca Sportowego, trener z wieloletnim
doświadczeniem. Od ponad 9 lat na terenie województwa Mazowieckiego prowadzi zajęcia dla
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłych na różnym poziomie zaawansowania. Jako
trener brała udział w dużej ilości obozów i kolonii, oraz była współorganizowała obozy, warsztaty i
szkolenia taneczne. Jeden z trenerów który poprowadzi szkolenie.
Paweł Tekiela – mistrz Polski, drugi vice mistrz Europy i mistrz Świata w tańcach
latynoamerykańskich. Dyplomowany instruktor tańca sportowego, sędzia Federacji Tańca
Sportowego, doświadczony trener dzieci i młodzieży, mistrz Świata w tańcach latynoamerykańskich.
Jeden z trenerów który poprowadzi szkolenie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynajęcie hali sportowej

1300,0

2.

Wynagrodzenie
trenerów/instruktorów

2400,0

3.

Nagroda dla uczestników szkolenia (30
szt)

900,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

4600,0

4600,0

Z innych
źródeł

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
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4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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