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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 piłkarski Hutnik Całego Mazowsza

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-08-01 Data

zakończenia 2019-10-14

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: FUNDACJA "HUTNIK 1957"
forma prawna: fundacja
KRS: 0000374488
adres siedziby: Marymoncka 42, 01-977 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: marketing@hutnikwarszawa.pl, telefon: 534171799,
strona internetowa: www.hutnikwarszawa.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Przemysław Popek, adres e-mail: marketing@hutnikwarszawa.pl,
telefon: 534171799, strona internetowa: www.hutnikwarszawa.pl

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
Organizacja na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany turnieju piłkarskiego dla dzieci wieku szkolnym, dodatkowo podczas
wydarzenia planowane są atrakcje dla kibicujących dorosłych i dzieci. W swoim założeniu projekt ma angażować nie tylko
dzieci uczestniczące w turnieju, ale także towarzyszących im rodzicom. Turniej odbędzie się na boisku bocznym Hutnika
Warszawa (Marymoncka 42). Jednak w przypadku, gdy do skutku dojdzie remont boiska, turniej zostaną zorganizowany
na boiskach szkół, z którymi współpracuje klub Hutnik Warszawa (np. przy ul. Arkuszowej, Balcerzaka, Nocznickiego) lub
na Orlikach (Rudzka, Park Olszyna).

Do rywalizacji zostaną zaproszone mazowieckie kluby sportowe. Ponadto planujemy zaprosić także dzieci z mazowieckich
ognisk TPD i domów dziecka. Turniej odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. Do zabezpieczenia zawodów
zostanie zaangażowany ratownik medyczny, a o ich rozegraniu zostaną powiadomione niezbędne służby w tym najbliższy
szpital. W organizację zawodów zaangażowanych będzie kilku wolontariuszy, którzy zostaną pozyskani za pomocą
prowadzonej kampanii w mediach klubu Hutnik Warszawa (magazyn, media społecznościowe, strona www). W turnieju
planowany jest udział 12 drużyn, co przekłada się na około 200 uczestników w turnieju.

Dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji zostaną przeprowadzone działania promocyjne w postaci kampanii plakatowej
(wysłany również do związku piłkarskiego), współpracy z mediami lokalnymi, wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych
Hutnika Warszawa (strona www, media społecznościowe), wysłane zostaną również zaproszenia do mazowieckich
klubów.

Cel realizacji zadania
Jak wynika z wielu badań, w stolicy nadal brakuje przestrzeni aktywności fizycznej. Jednocześnie wskazuje się na rosnący
problem wad postawy u dzieci i młodzieży oraz na obniżenie sprawności i wydolności fizycznej. Sport jest dziedziną ważną
w promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. Program „Hutnik Całego
Mazowsza” jest odpowiedzią na rosnące problemy zarówno miasta, jak i województwa. Ponadto odpowiada na takie
potrzeby jak: umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywy spędzenia czasu wolnego;
promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz rekreacji mieszkańców dzielnicy; a także
popularyzację i upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i
środowiskowych. Potencjalni odbiorcy projektu to nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli, a nawet seniorzy (dorośli
jako kibice).

Miejsce realizacji zadania
Turniej odbędzie się na boisku bocznym Hutnika Warszawa (Marymoncka 42, Warszawa). Jednak w przypadku, gdy do
skutku dojdzie remont boiska, turniej zostaną zorganizowany na boiskach szkół, z którymi współpracuje klub Hutnik
Warszawa (np. przy ul. Arkuszowej, Balcerzaka, Nocznickiego) lub na Orlikach (Rudzka, Park Olszyna).

Grupa odbiorców zadania
Dzieci wieku szkolnym - około 200 uczestników w turnieju.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przewiduje się, że osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację projektu będą osoby od wielu lat związane z
klubem Hutnik Warszawa. Posiadają one wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych. Przy realizacji zadania uczestniczyć będą również wolontariusze i kibice związani z klubem
Hutnik Warszawa, z których pomocą zostało zrealizowanych wiele działań społecznych i sportowych. Ponadto zakładamy
wykorzystanie podstawowego sprzętu klubu Hutnik Warszawa - bramki, piłki, znaczki do przeprowadzenia turnieju.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Projekt "Hutnik Całego Mazowsza" ma na celu zmianę stylu życia. Wprowadzenie stałego nawyku uczestnictwa w
zajęciach ruchowych jako alternatywy spędzania wolnego czasu, jak również zmiany nawyków żywieniowych na bardziej
prozdrowotne. Prowadzona będzie szczegółowa lista uczestników dla określenia liczby uczestników. Ponadto zostaną
przeprowadzone wywiady z rodzicami, trenerami i samym uczestnikami w celu jakościowego pomiaru zadania, a także
lepszej organizacji zawodów w przyszłości.
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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 opieka medyczna 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

2 obsługa sędziowska 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3 obsługa techniczna 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł

4 zakup trofeów sportowych 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5 zakup drobnych upominków 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 wynajem boiska 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

7 działania promocyjne 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

8 ubezpieczenie 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

9 catering dla uczestników 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł

Koszty ogółem: 8 100,00 zł 6 200,00 zł 1 900,00 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)

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.
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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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