
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0cd7-c9b0-7147

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 BADKURP CUP

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-01 Data

zakończenia 2019-06-28

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: Jednorożecki Klub Badmintona "Badkurp"
forma prawna: stowarzyszenie
ewidencja klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Przasnyskiego: 21
adres siedziby: Konwaliowa 15, 06-323 Stegna, poczta: Jednorożec

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: jkbbadkurp@gmail.com, telefon: 693076770, strona
internetowa: www.badkurp.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Wiesław Krukowski, adres e-mail: jkbbadkurp@gmail.com, telefon:
693076770

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 otwartych mistrzostw Jednorożca w badmintonie dla amatorów oraz klasyfikowanego turnieju badmintona
dla zawodników w kategoriach młodzik młodszy (U13) oraz młodzik (U15). W celu optymalizacji kosztów oraz czasu,
mistrzostwa będą miały wymiar dwudniowy (weekend). W sobotę - turniej dla amatorów, w niedzielę - turniej dla
zawodników klasyfikowanych. Poniżej przedstawiono zadanie z rozbiciem na mistrzostwa amatorskie i klasyfikowane.

TURNIEJ AMATORSKI:
Nazwa: 3. Otwarte Mistrzostwa Jednorożca w Badmintonie BADKURP CUP
Kategorie juniorskie:
- singiel dzieci U-7,
- singiel dziewcząt U-9,
- singiel chłopców U-9,
- singiel dziewcząt U-11,
- singiel chłopców U-11,
- singiel dziewcząt U-13,
- singiel chłopców U-13,
- singiel dziewcząt U-15,
- singiel chłopców U-15,
- singiel dziewcząt U-17,
- singiel chłopców U-17.
Kategorie seniorskie:
- singiel kobiet OPEN,
- singiel mężczyzn OPEN, kat. A - zaawansowani,
- singiel mężczyzn OPEN, kat. B - średniozaawansowani,
- singiel mężczyzn OPEN, kat. C - początkujący,
- mikst OPEN
- debel OPEN.
Dodatkowe informacje: wyniki zawodników z kategorii seniorskich zaliczane do ogólnopolskiej klasyfikacji punktowej
prowadzonej w ramach "Ranking Polskich Amatorów Badmintona".

TURNIEJ KLASYFIKOWANY:
Nazwa: Krajowy Turniej Młodzików (U15) i Młodzików Młodszych (U13)
Kategorie:
- gra pojedyncza młodziczek młodszych U13,
- gra pojedyncza młodzików młodszych U13,
- gra podwójna młodziczek młodszych U13,
- gra podwójna młodzików młodszych U13,
- gra mieszana U13,
- gra pojedyncza młodziczek U15,
- gra pojedyncza młodzików U15,
- gra podwójna młodziczek U15,
- gra podwójna młodzików U15,
- gra mieszana U15.
Dodatkowe informacje:
- turniej przeznaczony wyłącznie dla zawodników posiadających licencję Polskiego Związku Badmintona (PZBad),
- turniej zaliczany do rankingu PZBad,

Cel realizacji zadania
Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzacja badmintona wśród lokalnej społeczności.
Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
Integracja społeczna i międzypokoleniowa.
Promocja regionu.

Miejsce realizacji zadania
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu.

Grupa odbiorców zadania
Zakładamy udział 60 zawodników podczas turnieju amatorskiego, około 80 zawodników w turnieju klasyfikowanym oraz
około 60 osób towarzyszących (trenerów, rodziców, widzów), co daje łącznie grupę około 200 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Możliwość nieodpłatnego wykorzystywania hali sportowo-widowiskowej przy ZPO w Jednorożcu.
Wykorzystywanie prywatnego sprzętu elektronicznego (komputer, drukarka, aparat cyfrowy) do obsługi turniejów.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0cd7-c9b0-7147

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Wpisanie mistrzostw na stałe w kalendarz imprez sportowych organizowanych w Jednorożcu oraz powiecie przasnyskim.
Motywowanie do podnoszenia umiejętności technicznych oraz zdobywania osiągnięć sportowych poprzez wręczanie
nagród i wyróżnień. Zapewnienie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Pozyskanie sprzętu i wyposażenia sportowego niezbędnego do prowadzenia turniejów oraz
zapewnienie dostępu do korzystania z niego. Integrowanie społeczeństwa oraz promowanie regionu.

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 Medale, puchary, dyplomy, trofea
sportowe 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

2 Wynajęcie sprzętu (korty-maty 7 kpl.) 1 400,00 zł 1 400,00 zł 0,00 zł

3 Transport sprzętu (załadunek,
wyładunek, montaż) 1 300,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł

4 Sprzęt sportowy (lotki) 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

5 Opłaty do PZBad oraz PAB 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

6 Obsługa sędziowska 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

7 Obsługa medyczna 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

8 Koordynator zadania 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

9 Baner reklamowy 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

10 Catering 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 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..............................
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Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)

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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