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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 Otwarty Turniej Karate Shinkyokushin

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-05-11 Data

zakończenia 2019-06-16

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 Karate Shinkyokushin
forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy
ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Starostę Powiatowego w Otwocku: 44
adres siedziby: Górna , 05-400 Otwock, poczta: Otwock

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: malesa.michal@gmail.com, telefon: 506351392, strona
internetowa: www.klubkazoku.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Michał Malesa, adres e-mail: malesa.michal@gmail.com, telefon:
506351392

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
Zadanie publiczne obejmuje przeprowadzenie Otwartego Turnieju Karate Shinkyokushin KAZOKU CUP dla dzieci i
młodzieży z terenu województwa Mazowieckiego. Jest to turniej w otwartej formule tj możliwość udziału ma każdy klub
zrzeszony w Okręgowym Związku Karate Województwa Mazowieckiego. Planowane jest przeprowadzenie rywalizacji
sportowej w kategorii kumite (walka) oraz w kategorii kata oraz w kategorii przewidzianej dla najmłodszych dzieci - walka
bezkontaktowa.

Rywalizacja w kategorii kumite przewiduje kontaktową walkę pomiędzy dziećmi w formule LEKKIEGO KONTAKTU w
pełnych ochraniaczach (kaski, hogo, ochraniacze na nogi oraz pięści) zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate.
Kategoria kata obejmuje prezentację wyćwiczonych przez dzieci form ruchowych.
Kategoria walki bezkontaktowej jest bezstresową i całkowicie bezpieczną rywalizacją dla dzieci polegającą na pokazie
technik walki.

Zawody zostaną przeprowadzone w czerwcu 2019 r. Planowany jest udział około 120-150 dzieci.
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Cel realizacji zadania
Przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci z terenu Mazowsza
Promocja Mazowsza jako przyjaznego regionu dla takich imprez sportowych
Popularyzacja sportów walki oraz współzawodnictwa sportowego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z
Mazowsza

Miejsce realizacji zadania
Szkoła Podstawowa Nr 76 w Warszawie, im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa

Grupa odbiorców zadania
Zadanie jest skierowane do około 120-150 dzieci z roczników 2003-2013.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W realizację zadania zostanie zaangażowany zarząd klubu - funkcje administracyjne. Dodatkowo klub zapewni sędziów i
obsługę techniczną zadania. Zarząd Klubu nieodpłatnie zajmie się organizacją wydarzenia

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci z terenu Mazowsza
Promocja Mazowsza jako przyjaznego regionu dla takich imprez sportowych
Popularyzacja sportów walki oraz współzawodnictwa sportowego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z
Mazowsza

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 Puchary lub medale 2 600,00 zł 2 600,00 zł 0,00 zł

2 nagrody dla zawodników 3 400,00 zł 3 400,00 zł 0,00 zł

3 wynajem sali 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

4 zakup sprzętu na zawody (mata do
rywalizacji sportowej) 3 200,00 zł 3 200,00 zł 0,00 zł

5 druk dyplomów 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

6 obsługa sędziowska 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

7 koordynator zadania 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

Koszty ogółem: 11 200,00 zł 10 000,00 zł 1 200,00 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.
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.............................................

.............................................

.............................................
(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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