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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 Zawody hipiczne na Święto Flagi

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

zakończenia 2019-05-18

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: Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000107131
adres siedziby: Mszczonowska 21, 05-555 Tarczyn, poczta: Tarczyn

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: h.wolkiewicz@wp.pl, telefon: 608043244

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Hanna Wołkiewicz, adres e-mail: h.wolkiewicz@wp.pl, telefon: 510 727
104
Ryszard Surała, adres e-mail: rywa@hot.pl, telefon: 502 224 320

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
Dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej cyklicznie od sześciu lat Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna organizuje festyn,
którego zasadniczym elementem są zawody hipiczne w skokach przez przeszkody. Zawodom towarzyszą inne atrakcje jak
np. pokazy sprawności kawaleryjskiej w wykonaniu szwoleżerów, pokazy walk rycerskich itp.

Cel realizacji zadania
- Uczczenie Dnia Flagi w połączeniu ze Świętem Konstytucji 3go maja
- Upowszechnienie sportu jeździeckiego I zamiłowania do koni
- Rozegranie Regionalnych zawodów hipicznych w klimacie zasad fair play
- Patriotyczna integracja społeczności lokalnej

Miejsce realizacji zadania
Tarczyn, ul. Dolna
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Grupa odbiorców zadania
1.Mieszkańcy miasta I gminy Tarczyn oraz okolicznych gmin powiatu piaseczyńskiego i sąsiednich
2. kluby sportowe I właściciele koni sportowych
3. Młodzież z RCKU w Piasecznie

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wolontariusze - członkowie Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna, Młodzież ucząca się w zawodzie hodowla I użytkowanie
koni.
Plac konkursowy, sprzęt mechaniczny do przygotowania placu, własny tor przeszkód (parkur)

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- promocja sportu jeździeckiego;
- rozegranie zawodów hipicznych,
- praktyczne szkolenie młodzieży z Technikum Hodowli Koni z zasad organizacji zawodów, zasad sędziowania I punktacji
obowiązujących podczas konkursów hipicznych, opieki nad
końmi w czasie trwania zawodów, przebiegu poszczególnych konkurencji;
- wzrost zainteresowania jeździectwem;
- wzrost liczby uprawiających sport jeździecki, zarówno wśród młodzieży jak I dorosłych;
- kształtowanie postaw patriotycznych;
- udekorowanie flagami narodowymi Tarczyna;
- promocja Tarczyna.

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 1 500,00 zł 450,00 zł 1 050,00 zł

2 wynajem ogrodzenia I podestu
sędziów 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

3 obsługa weterynaryjna 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

4 usługa gastronomiczna, zakup
produktów spożywczych I napoji 750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

5 zakup nagród, rozet, pucharów 2 600,00 zł 2 600,00 zł 0,00 zł

6 projekt graficzny I druk plakatów,
banerów I zaproszeń 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

7 obsługa księgowa 250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

8 sędzia parkurowy 450,00 zł 450,00 zł 0,00 zł

9 obsługa techniczna przed I po
zawodach 1 400,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł

10 honorarium koordynatora zawodów 1 250,00 zł 1 250,00 zł 0,00 zł

11 wynajem parkuru 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

Koszty ogółem: 14 200,00 zł 10 000,00 zł 4 200,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3ae8-f27d-e7bd

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)

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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