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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 Piknik Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-06-01 Data

zakończenia 2019-06-02

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: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Dylewianka" w Dylewie
forma prawna: stowarzyszenie
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce : nr. 37/S
adres siedziby: Szkolna 1, 07-420 Dylewo, poczta: Kadzidło
adres korespondencyjny: ul. Sachalin 26, 07-420 Dylewo , poczta: Kadzidło

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: jan_kacz@op.pl, telefon: 697 664 697

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jan Kaczyński , adres e-mail: jan_kacz@op.pl, telefon: 697 664 697

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
Piknik Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca ( Sobota i Niedziela) 2019 roku na
pięknie zlokalizowanym obiekcie sportowym Moje Boisko ,,Orlik 2012" w Dylewie. Powyższy Piknik Sportowo Rekreacyjny
będzie spełniał funkcje profilaktyki wskazując młodym ludziom jak można spędzić wolny czas nie używając alkoholu i
narkotyków. W Pikniku wezmą udział przede wszystkim dzieci i młodzież ale także całe rodziny z Województwa
Mazowieckiego. W powyższym przedsięwzięciu weźmie udział około 200 osób. Na pikniku zostanie zorganizowanych dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych wiele różnego rodzaju konkursów, gier i zabaw miedzy innymi takie jak:
1. Konkurs biegu rodzinnego.
2. Mecz pokoleniowy w piłkę nożną.
3. Konkurs rzutów piłkami do kosza.
4. Bieg po buty dla przedszkolaków.
5. Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży.
6. Slalom sprawnościowy dla dzieci oraz dla rodziców.
7. Turniej Speedbolla.
8. Bieg rodzinny z obręczą
9. Turniej gry w krokieta.
Powyższe turnieje, konkursy, gry i zabawy poprowadzą sędziowie, trenerzy oraz instruktorzy sportu. Najlepsi uczestnicy
poszczególnych turniejów i konkursów otrzymają pamiątkowe nagrody, puchary i medale. Uczestnicy będą mogli
pooglądać nie bywałych sztuczek żonglowania piłką przez wielkiego mistrza zdobywcy 3 miejsca na świecie pochodzącego
z naszej miejscowości Adriana Duszaka. Będzie można również wziąć udział w maratonie Zumby prowadzonej przez
znakomitą instruktorkę Panią Annę Kowalczyk. Na koniec naszego Pikniku Sportowo Rekreacyjnego będzie można
potańczyć przy muzyce dyskotekowej. Podczas trwania Pikniku będzie można skosztować smacznych potraw z grilla. Nad
zdrowiem uczestników będzie dbała dyplomowana pielęgniarka Barbara Mrozek.
Chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom społecznym i dlatego chcemy zrealizować właśnie taki projekt. Pikniki Sportowo
Rekreacyjne mają coraz więcej zwolenników spędzenia wolnego czasu i są bardzo dobrą formą profilaktyczną dbania o
dobry stan zdrowi.

Cel realizacji zadania
1. Profilaktyczne zapobieganie rozwojowi różnego rodzaju chorobom poprzez aktywność fizyczną.
2. Wyrównywanie szans poprzez sport i rekreacje, a także przeciw działaniu agresji wśród dzieci i młodzieży.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku w środowisku wiejskim.
4. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i umysłowej.

Miejsce realizacji zadania
Moje Boisko ,,Orlik 2012" w Dylewie

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą przede wszystkim dzieci i młodzież, a także całe rodziny z Województwa Mazowieckiego

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Prace techniczne i pomocnicze związane z realizacją zadania przewidujemy jako wkład osobowy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Zdrowsi i zrelaksowani uczestnicy Pikniku Sportowo - Rekreacyjnego.
2. Poprawa kondycji oraz ogólnej sprawności fizycznej i umysłowej.
3. Integracja społeczeństwa.
4. Dobra zabawa.

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 Nagrody rzeczowe 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł
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2 Zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do realizacji zadania. 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

3 Zakup wyżywienia dla uczestników
Pikniku 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

4 Obsługa sędziowska 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

5 Zakup pucharów 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 Zakup medali 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

7 Zakup napoi chłodzących 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

8 Opieka medyczna 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

9 Promocja powyższego
przedsięwzięcia 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

10 Obsługa administracyjno - księgowa 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

11 Pokazy sztuczek żonglerskich dla
dzieci 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

12 Zajęcia Zumby 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

13 Wynajem sprzętu nagłaśniającego
wraz z obsługą 1 400,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł

14 Obsługa techniczna 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

Koszty ogółem: 12 000,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 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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