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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 Wsparcie organizacji Turnieju Strefowego Mistrzostw Polski Młodziczek
połaczonego z promocją kobiecej piłki nożnej

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-03-20 Data

zakończenia 2019-04-05

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 Ząbkovia Ząbki
forma prawna: uczniowski klub sportowy
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Starosty Wołomińskiego: 76
adres siedziby: Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, poczta: Ząbki

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: zabkovia@onet.pl, telefon: 534704230, strona
internetowa: https://www.facebook.com/zabkoviazabki/

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Beata Komosińska - Ferens, adres e-mail: zabkovia@onet.pl, telefon:
534704230, strona internetowa:
https://www.facebook.com/zabkoviazabki/

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
PZPN przyznał UKS Ząbkovia Ząbki organizację turnieju strefowego Mistrzostw Polski Młodziczek w sezonie 2018/2019.
Turniej strefowy zorganizowany zostanie na Stadionie Miejskim w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 w dniu 31.03.2019
roku. W turnieju udział wezmą cztery drużyny z terenu województw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego,
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego wyłonione w eliminacjach wojewódzkich UKS Ząbkovia Ząbki chciałby zakupić
puchary, statuetki, medale (na medalach, pucharach i statuetkach umieścimy logo Mazowsza) oraz nagrody rzeczowe dla
wszystkich uczestniczek (z logiem Mazowsza). Z uwagi na fakt, iż piłka nożna kobiet jest nadal w naszym kraju sportem
niszowym chcielibyśmy przy okazji organizacji turnieju strefowego przybliżyć dziewczętom z przedszkoli i pierwszych klas
szkół podstawowych tajniki tej dyscypliny sportu poprzez zabawę z piłką. Wśród naszych zawodniczek mamy kilka
aktualnych i byłych reprezentantek Polski, a 12 naszych zawodniczek aktualnie gra w kadrze Mazowsza. Właśnie te
dziewczęta (pod nadzorem naszych trenerów) poprowadziłyby zajęcia dla dziewczynek z przedszkoli i klas 0-3 szkół
podstawowych z Ząbek oraz ościennych gmin. Zajęcia oparte będą o proste zabawy ruchowe z piłką i bez piłki - możliwe
do wykonania dla każdego dziecka. Pokazalibyśmy przy okazji dzieciom nasze liczne trofea (z kraju i z zagranicy). Wszystkie
uczestniczki zabawy otrzymają od nas upominki (t-shirty z logiem Mazowsza). Przewidujemy, iż w zabawie weźmie udział
około 50 dziewczynek. T-shirty otrzymają także wszystkie uczestniczki turnieju strefowego oraz ich trenerzy i kierownicy
drużyn (65 osób).

Cel realizacji zadania
Popularyzacja kobiecej piłki nożnej w wydaniu młodzieżowym. Promocja Mazowsza. Zachęcenie młodych dziewcząt do
aktywności fizycznej.

Miejsce realizacji zadania
Stadion Miejski w Ząbkach, ul.Słowackiego 21.

Grupa odbiorców zadania
Cztery drużyny z terenu województw: mazowieckiego, kujawsko - pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
wyłonione w eliminacjach wojewódzkich (56 zawodniczek) oraz trenerzy i kierownicy drużyn, dziewczęta z przedszkoli i
szkól podstawowych z Ząbek i ościennych gmin (około 50 osób).

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy (wolontariat: koordynator projektu), sprzęt sportowy : Piłki, drabinki, obręcze, skakanki, bramki.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Popularyzacja kobiecej piłki nożnej w wydaniu młodzieżowym. Promocja Mazowsza. Awans drużyny z terenu
województwa mazowieckiego do Turnieju Półfinałowego, zwiększenie liczby dziewczynek uprawiających piłkę nożną i
zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej.

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 Zakup wody i odżywek 800,00 zł 700,00 zł 100,00 zł

2 Zakup medali 765,00 zł 765,00 zł 0,00 zł

3 Zakup statuetek 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

4 Zakup nagród rzeczowych (z
nadrukowanym logiem Mazowsza) 4 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł

5 Zakup t-shirtów z nadrukami (logo
Mazowsza) 4 000,00 zł 3 835,00 zł 165,00 zł

Koszty ogółem: 10 265,00 zł 10 000,00 zł 265,00 zł

Oświadczam(y), że:
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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)

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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