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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 Pogoń za Jednorożcem

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-10 Data

zakończenia 2019-07-06

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: "Jednorożec Robi Co Może"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000701887
adres siedziby: Gwiaździsta 5a, 06-323 Jednorożec, poczta: Jednorożec

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: aurbaniak1@op.pl, telefon: 507536099

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Anna Urbaniak, adres e-mail: aurbaniak1@op.pl, telefon: 507536099
Kinga Kowalczyk, adres e-mail: kinga0505@op.pl, telefon: 504798459

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
Wydarzenie pod hasłem: "Pogoń za Jednorożcem" to zabawa zdrowotna, której celem jest zarówno profilaktyka
zdrowotna, jak również urozmaicenie czasu wolnego z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od
przedszkolaków, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy, by nasza impreza
sportowa zgromadziła całe rodziny. W programie zaplanowaliśmy konkursy, biegi dla dzieci w pięciu kategoriach
wiekowych, nordic walking i bieg 5km. Nie zabraknie również nagród, niespodzianek oraz smakołyków. Każdy uczestnik
otrzyma pakiet startowy (smycz, baton, wodę) i medal okolicznościowy po pokonaniu wybranego dystansu. Po
zakończeniu imprezy odbędzie się losowanie upominków. Pragniemy zachęcić do prowadzenia zdrowego stylu życia i
uprawiania sportu. Proponujemy wspólne wyjazdy dla zawodników na imprezy sportowe jak i dla kibiców, którzy
przekształcają się w późniejszych uczestników.
Koszty imprezy, która pragniemy zorganizować 28.4.2019r. są wysokie, gdyż przewidujemy ponad 300 uczestników z
powiatu mazowieckiego.
Chcielibyśmy wynająć firmę, która zajmie się pomiarem czasowym.
Kwota, którą chcielibyśmy przeznaczyć na nagrody rzeczowe jest dość wysoka, dlatego, że biegi dla dzieci zorganizowane
zostaną w 4 kategoriach wiekowych. Z każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni mali zwycięzcy za I,II,III msce z
podziałem na dziewczynki i chłopców, czyli aż 24 dzieci otrzyma nagrody. Natomiast wśród dorosłych, biegnących na
dystansie 5km również zostaną wyłonieni zwycięzcy za I,II,III msce z podziałem na płeć. Podobnie odbędzie się w
przypadku uczestników nordic walking, czyli 12 nagród dla dorosłych. Z uwagi na sporą liczbę uczestników proponujemy
tyle nagród w postaci drobnego sprzętu sportowego, toreb i.in. oraz smyczy, które każdy uczestnik otrzyma w pakiecie
startowym.
Puchary otrzyma aż 24 małych zwycięzców (4kat.wiekowe, czyli 12 chłopców i 12 dziewczynek) i 12 dorosłych (bieg oraz
nordik walking), zaś medale otrzymają wszyscy uczestnicy imprezy sportowej.
Koszt z przeznaczeniem na posiłek regeneracyjny uczestników, zawierał będzie m.in. 300 szt. batonów, które znajdą się w
pakiecie startowym każdego uczestnika oraz owoce, słodycze, i produkty na przygotowanie ciast i zupy dla uczestników.
Woda, którą chcemy zakupić trafi do kącika ogólnodostępnego na imprezie oraz będzie dołożona do pakietu startowego
dla uczestników.
Zaproszenia na imprezę sportowa zostaną rozpowszechnione na ulotkach, w prasie, na portalach społecznościowych.
Zaproszenia zostaną również rozesłane do okolicznych klubów sportowych w powiecie mazowieckim. Proponujemy
imprezę dla powiatu przasnyskiego, makowskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego i pułtuskiego, dlatego też nagłośnimy
informację na naszym fanpage. Nad bezpieczeństwem imprezy będą czuwać służby Policji oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Cel realizacji zadania
Celem realizacji imprezy sportowej "Pogoń za Jednorożcem" jest popularyzacja zdrowego stylu życia, a także ukazanie
uczestnikom jak można miło spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Pragniemy zebrać całe rodziny, które tego dnia
spędzą wspólnie dzień na sportowo. Każdy, począwszy od przedszkolaków, młodzieży, dorosłych i osób starszych znajdzie
coś dla siebie. W dzisiejszym zabieganym świecie nie ma czasu na sport i braknie go dla najbliższych. Pragniemy to
zmienić, by zapoczątkować rodzinne uprawianie sportu, które da wiele korzyści dla wszystkich łącząc całą wspólnotę. W
naszej grupie są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które angażują się w życie sportowe, dlatego też na naszej
imprezie sportowej pragniemy ukazać, że sport jest dla wszystkich. Są naszą dumą, gdyż pomimo utrudnień nie poddają
się. Zauważyliśmy, że akceptacja ze strony grupy, środowiska biegaczy osoby niepełnosprawnej pomaga im rozwinąć
skrzydła i osiągnąć korzyści ruchowe jak i emocjonalne. Kolejnym celem naszego przedsięwzięcia jest ukazanie rywalizacji
fair play zwłaszcza, gdy wokół będą najbliżsi. Kolejnym celem naszej organizacji jest promocja naszej wsi Jednorożec.

Miejsce realizacji zadania
Stadion w Jednorożcu oraz przygotowana trasa biegowa w pobliżu stadionu.

Grupa odbiorców zadania
Grupa odbiorców do których skierowane jest wydarzenie sportowe "Pogoń za Jednorożcem" to dzieci, młodzież, dorośli i
starsi. Udział w imprezie sportowej jest dla wszystkich, a zwłaszcza dla województwa mazowieckiego. Planujemy utworzyć
akcję sportową na ponad 300osób. Zauważyliśmy ogromne zainteresowanie sportem w naszej okolicy, ale również
zabieganych ludzi, którym brakuje czasu na sport, a nawet dla najbliższych. Dlatego też, chcemy wyjść im na przeciw i
zorganizować imprezę sportową dla całych rodzin, a także osób samotnych, które nie wiedzą, jak wykorzystać czas wolny.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Pragniemy, by grupą odbiorców byli również niepełnosprawni, którym często brak odwagi,
by uczestniczyć w życiu sportowym, tak jak to jest w przypadku naszych niepełnosprawnych członków stowarzyszenia. Ich
radość z pokonywania samego siebie jest bezcenna i ukarze innym, jak należy walczyć z przeciwnościami losu.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nasza grupa "Jednorożec robi co może" liczy ponad 70 osób ( w tym ok. 30dzieci). Jesteśmy chętni do zabaw sportowych i
bardzo często bierzemy w nich udział, o czym informujemy na naszym Fanpage na Facebooku. Wszyscy służą pomocą przy
organizacji imprez sportowych. Wyznaczymy trasy i oznaczymy je. Rozniesiemy ulotki oraz przyrządzimy smakołyki, które
zachwycą podniebienia zmęczonych uczestników. Wykorzystamy swój sprzęt nagłaśniający oraz namiot do obsługi biura
zawodów.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Dzięki realizacji zadania publicznego "Pogoń za Jednorożcem" uaktywnimy całe rodziny do uprawiania sportu. Wskażemy
jak można pozytywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu rywalizując fair-play. Zachęcimy osoby niepełnosprawne
do uprawiania sportu, co usprawni ich ruchowo i emocjonalnie oraz zbliży ich do otaczającego środowiska. Pragniemy
tego dnia połączyć duchem sportu ponad 300osób. Mamy nadzieję, że organizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do
aktywizacji przeróżnych grup wiekowych oraz stanie się ich nawykiem. Nagrody oraz pamiątkowe gadżety będą zachętą
do dalszej współpracy na tle sportowym i pobudzą do aktywności sportowej. Chcemy zbudować pozytywne relacje
społeczne na terenie województwa mazowieckiego.

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 Usługa. Pomiar czasu. 1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł

2 Nagrody rzeczowe 2 800,00 zł 2 800,00 zł 0,00 zł

3 Zakup pucharów 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

4 Zakup medali 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

5 Promocja 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

6 Posiłek regeneracyjny dla
uczestników 1 700,00 zł 1 700,00 zł 0,00 zł

7 Woda napoje 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

8 Usługa księgowej 400,00 zł 400,00 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..............................
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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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