
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 61b4-a2ab-c42b

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 strażaków w piłkę nożną

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

zakończenia 2019-07-19

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: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakówku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000161321
adres siedziby: Sierakówek 13A, 09-500 Gostynin, poczta: Gostynin

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: rubid89@gmail.com, telefon: 665323760

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Kamil Balcerzak, adres e-mail: rubid89@gmail.com, telefon: 665-323-
760

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
Zadanie polega na zorganizowaniu turnieju piłki nożnej strażaków z terenu Gminy Gostynin i Gminy Miasta Gostynina.
Na terenie ww. gmin znajduje się 19 jednostek OSP, które stanowią ogromny potencjał do zorganizowania zdrowej,
sportowej rywalizacji pomiędzy Druhami.
W turnieju weźmie udział 12 drużyn, każda reprezentująca inną jednostkę OSP.
Drużyny będą rywalizować na dwóch boiskach sportowych (Orlikach) w miejscowości Gostynin. Jeden położony przy ulicy
Płockiej drugi "główny" przy ulicy Sportowej (około 1 km odległości pomiędzy boiskami).
Drużyny na podstawie losowania zostaną podzielone w cztery grupy ( "A","B","C","D"). W każdej grupie rywalizować będą
3 drużyny (zasada: każdy z każdym). Grupa "A" i "B" rywalizować będzie na orliku przy ulicy Płockiej, natomiast grupa "C" i
"D" rywalizować będzie na boisku głównym przy ulicy Sportowej. Z grupy wychodzą tylko zwycięzcy poszczególnych grup i
rywalizują w półfinałach w układzie: zwycięzca grupy "A" z zwycięzcą grupy "B" oraz zwycięzca grupy "C" z zwycięzcą grupy
"D". Drużyny wyłonione w półfinałach spotkają się w finale oraz małym finale (walka o miejsce 3 i 4). Mecze finałowe
odbędą się na boisku głównym (ul. Sportowa).
Zawody sędziować będzie 4 sędziów (po dwóch na każde boisko).
Każdy mecz będzie trwał 14 minut (po 7 minutach zmiana stron).
Na boisku drużynę reprezentuje 6 osobowy skład (5 w polu + bramkarz), natomiast drużyna może liczyć maksymalnie 10
zawodników.
Dopuszcza się zmian zawodników w trakcie trwania meczu- bez przerywania gry.
Organizator stworzy regulamin zawodów i przedstawi go kierownikom drużyn na spotkaniu organizacyjnym
poprzedzającym zawody.
Pierwsze trzy drużyny zawodów otrzymają: nagrody, puchary, medale oraz dyplomy. Drużyny które zajmą miejsca: 4 -12
otrzymają: nagrody pocieszenia, puchary za udział oraz dyplomy.
Wolontariusze zapewnią obsługę gastronomiczną dla: zawodników, trenerów/kierowników drużyn, sędziów (posiłek
regeneracyjny oraz woda).
Uczestnictwo w zawodach zarówno dla drużyn jak i widowni jest bezpłatne.

Harmonogram realizacji zadania:

1. Przekazanie informacji o realizacji ww. zadania (Informacja do wszystkich jednostek OSP o możliwości uczestnictwa w
turnieju),
2. Spotkanie organizacyjne z kierownikami drużyn- przyjęcie zgłoszeń,
3. Promocja imprezy poprzez mas media (lokalne portale informacyjne, portale społecznościowe, tablice ogłoszeniowe-
plakaty),
4. Weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie listy uczestników,
5. Przygotowanie imprezy od strony technicznej (zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów, zamówienie posiłków,
zakup wody, zorganizowanie sędziów, podpisanie umów z wolontariuszami, zabezpieczenie imprezy od strony medycznej,
zakup piłek i znaczników),
6. Przeprowadzenie turnieju,
7. Rozliczenie imprezy ,
8. Spotkanie podsumowujące zrealizowane zadanie.

Cel realizacji zadania
Propagowanie sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego przez strażaków i ich rodziny,
Promowanie piłki nożnej jako dyscypliny sportu,
Dbanie o tężyznę fizyczną i zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu,
Podnoszenie umiejętności współpracy zespołowej,
Nawiązywanie nowych kontaktów/znajomości,
Popularyzacja zdrowego trybu życia.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie w dniu 30 czerwca 2019 r. od godz. 9:00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Gostyninie oraz na boisku wielofunkcyjnym (typu Orlik) na terenie Gostynina.
Rywalizacja sportowa została podzielona na dwa obiekty sportowe, celem sprawnego przeprowadzenia fazy grupowej
rywalizacji.
Mecze o najwyższą stawkę zostaną zaś rozegrane na obiekcie głównym.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania są strażacy z terenu Powiatu Gostynińskiego.
Odbiorcy bezpośredni: 120 zawodników (po 10 osób w każdej drużynie)
Pośrednimi odbiorcami zadania są wszyscy druhowie z ww. jednostek, ponieważ członkowie Ci będą zaangażowani w
przygotowania swojej drużyny do zawodów, będą rywalizować o swoje miejsce w drużynie, czy w końcu przyjadą na
imprezę docelową by kibicować/wspierać swoją Jednostkę.
Łączna liczba odbiorców to około: 500 osób.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
Pracownicy Urzędu Gminy Gostynin (2 osoby)- wolontariusze,
Pracownicy Urzędu Miasta Gostynina (2 osoby)- wolontariusze,
Członkowie OSP Sierakówek (4 osoby)- wolontariusze,
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku (2 osoby)- wolontariusze

Wkład rzeczowy:
Zorganizowanie oraz obsługa nagłośnienia (w tym konferansjera),
Zorganizowanie oraz rozstawienie infrastruktury socjalnej (namioty, stoliki, krzesła, śmietniki),
Zabezpieczenie medyczne imprezy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zorganizowanie I turnieju piłki nożnej strażaków na terenie powiatu,
120 strażaków którzy uczestniczą w turnieju- wzrost sprawności fizycznej wśród tej grupy,
500 uczestników zadania popularyzujących aktywne sposoby spędzania wolnego czasu,
Zdrowa i bezpieczna rywalizacja pomiędzy drużynami z piłką nożną w tle,
Zaszczepienie wśród najmłodszych członków OSP zdrowego (sportowego) ducha rywalizacji,
Poszerzenie kontaktów międzyludzkich- integracja społeczna,
Zaprezentowanie społeczeństwu innego niż sportowo-pożarnicza rywalizacja druhów OSP.

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 posiłków regeneracyjnych
(około 140 posiłków) 2 400,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł

2 Zakup wody do pica 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

3

Zakup pucharów, medali, dyplomów
(puchary za miejsca 1,2,3 oraz 9
pucharów "za udział" medale

podobnie jak puchary)

2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

4
Zakup nagród (zróżnicowanych za
miejsca 1,2,3 oraz pocieszenia za

miejsca 4-12)
2 200,00 zł 2 200,00 zł 0,00 zł

5 Wynagrodzenie sędziów (4 sędziów) 1 400,00 zł 1 400,00 zł 0,00 zł

6 Plakaty promujące imprezę (projekt
plus kolportaż) 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

7 Koszt koordynatora projektu 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

8 Zakup znaczników meczowych (24
szt.) 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

9 Zakup piłek (4 szt.) 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

10 Wolontariusze (10 osób x 16 godzin x
17 zł.) 2 720,00 zł 0,00 zł 2 720,00 zł

Koszty ogółem: 12 720,00 zł 10 000,00 zł 2 720,00 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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