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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 Turniej św. Jana Pawła II

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-03-28 Data

zakończenia 2019-06-25

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 Sportowy "Żagle"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Urzędu m. st. Warszawy: 501
adres siedziby: Pożaryskiego , 04-703 Warszawa, poczta: Warszawa

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: mateusz.nagorski@ukszagle.pl, telefon: 693995343, strona
internetowa: www.ukszagle.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Kamil Wołoszka, adres e-mail: kamil.woloszka@ukszagle.pl, telefon:
502921141
Mateusz Nagórski, adres e-mail: mateusz.nagorski@ukszagle.pl, telefon:
693995343

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
Sport niesie w sobie niesamowity magnetyzm. Szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków wyzwala dużo dobrej
energii, która przynosi uczestnikom wiele radości. Systematyczna aktywność fizyczna to szansa na utrwalanie
prozdrowotnych nawyków. To właśnie takie idee przyświecają piłkarskiemu Turniejowi św. Jana Pawła II. Papież Polak był
wielkim entuzjastą sportu. Był nie tylko teoretykiem, ale również praktykiem aktywności fizycznej. Szczególnie cenił piłkę
nożną. Właśnie dlatego UKS Żagle od 2016 roku, zawsze na początku kwietnia (w terminie, który jest bliski kolejnej
rocznicy śmierci Papieża - 2 kwietnia) organizuje piłkarski turniej, którego celem jest rywalizacja w duchu fair-play, a także
wspomnienie św. Jana Pawła II pokoleniom, które urodziły się już po śmierci Papieża Polaka.

Czwarta edycja Turnieju św. Jana Pawła II odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 roku na boisku XXV Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego przy ulicy Halnej 20 w Warszawie. W zawodach weźmie udział 12 zespołów,
których reprezentować będą zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi. Oprócz boiskowej rywalizacji zaplanowane są
konkursy oraz spotkanie z edukatorem, który opowie uczestnikom o związkach św. Jana Pawła II ze sportem.

Turniej św. Jana Pawła to wydarzenie o charakterze ponadlokalnym. W każdej z edycji zawodów brała udział drużyna PUKS
"Karol" Wadowice, która zapowiedziała przyjazd na tegoroczny turniej. W minionych trzech edycjach brały udział zespoły
m.in. z Radomia, Ołtarzewa, Gończyc, Piastowa, Łaskarzewa, Żyrardowa, Mińska Mazowieckiego, Otwocka i Warszawy.
Podobnie jak poprzednie edycje również tegoroczna będzie miała charakter ponadlokalny.

Na zakończenie każda z drużyn otrzyma pamiątkowy puchar. Dla trzech pierwszych drużyn przewidziane są medale, a
każdy z zawodników otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom. Przewidziane są również nagrody indywidualne w postaci
statuetek oraz nagród rzeczowych (piłki, stroje sportowe). Podczas turnieju planowane są konkursy umiejętności
piłkarskich, za które zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i okolicznościowe.

Turniej odbędzie się na wysokim poziomie organizacji. Mecze będą odbywały się na dwóch boiskach równocześnie (stąd
zapotrzebowanie na 3 sędziów), a nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała wykwalifikowana opieka medyczna.

Cel realizacji zadania
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i jej różnorodnych form rywalizacji sportowej, 2. Promocja zdrowego stylu życia. 3.
Integracja ponadlokalnej społeczności 4. Rywalizacja w duchu fair-play. 5. Podniesienie poziomu poczucia pewności siebie
wśród młodych piłkarzy. 6. Promowanie postaw demokratycznych i obywatelskich. 7. Wspomnienie św. Jana Pawła II

Miejsce realizacji zadania
Boisko XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego przy ulicy Halnej 20 w Warszawie

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będzie:
- 144 zawodników (12 drużyn po 12 zawodników)
- około 60-100 rodziców oraz kibiców zasiadających na trybunach
- ok. 600 osób mailing do Rodziców UKS „Żagle”
- ok. 1 000 osób poprzez publikację w cotygodniowym biuletynie informacyjnym Szkół Stowarzyszenia STERNIK
- czytelnicy lokalnej prasy strony www.ukszagle.pl i strony facebook Stowarzyszenia STERNIK (728 osób obserwujących)

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy: koordynatorem zadania będzie Mateusz Nagórski (członek zarządu UKS Żagle, koordynator sekcji piłki
nożnej, trener UEFA A); ponadto osobami włączonymi w organizację wydarzenia będą: Michał Pielech - trener piłki nożnej
w UKS Żagle ,UEFA B; Grzegorz Całczyński- sekretarz szkoły Żagle oraz trener treningu personalnego w UKS Żagle; Mateusz
Szymański - trener piłki nożnej UKS Żagle. Wkład rzeczowy: 4 bramki typu bazooka, nagłośnienie i mikrofony, plastrony,
pachołki, nagrody rzeczowe.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Blisko 150 dzieci z różnych gmin i powiatów weźmie udział w rywalizacji sportowej. Ponadto nastąpi kontynuacja, IV
edycja unikalnego wydarzenia na mapie Mazowsza, w którym biorą udział młodzi piłkarze z różnych gmin, powiatów i
województw. Dzięki wielu nagrodom indywidualnym i drużynowym podniesie się poziom pewności siebie uczestników, a
także zwiększy się motywacja do systematycznego uprawiania sportu. Nastąpi ponadto pogłębienie wiedzy uczestników
na temat związków św. Jana Pawła II ze sportem.
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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 Wynajem boiska 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

2 Opieka medyczna 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

3 Spiker 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

4 Obsługa sędziowska 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

5 Trofea sportowe
(puchary,medale,statuetki) 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

6 Nagrody rzeczowe 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

7 Materiały promocyjne 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

8 Sprzęt niezbędny do organizacji
turnieju 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

9 Koordynator zadania 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 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)
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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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