UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Stowarzyszenie Klub Sportowy "proch", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000237783, Kod pocztowy: 26-670, Poczta: Pionki, Miejscowość: Pionki, Ulica:
Sportowa, Numer posesji: 4, Województwo: mazowieckie, Powiat: radomski, Gmina: m. Pionki,
Strona www: proch.pionki.org, Adres e-mail: proch@proch.pionki.org, Numer telefonu: 603-333127,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marcin Zbyszyński
Adres e-mail: proch@proch.pionki.org Telefon: 609-859107

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Piknik sportowo-rekreacyjny dla rodzin - Aktywne Pionki

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

24.05.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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10.07.2020

Opis zadania
Opis zadania
Miejsce realizacji zadania: Zadanie "Piknik sportowo-rekreacyjny dla rodzin - Aktywne Pionki"
realizowany bedzie na stadionie miejskim w Pionkach w okresie od 24.05.2020 do 10.07.2020 roku.
Grupa docelowa: Zadanie publiczne będzie polegało na organizacji pikniku dla dzieci, młodzieży oraz
całych rodzin z terenu województwa mazowieckiego . Organizacja pikniku nie będzie typową
imprezą sportową polegającą na rywalizacji np. w biegach czy turniejach ale ukierunkowana na
aktywnej zabawie dzieci w konkurencjach sportowo - rekreacyjnych. W Pikniku wezmą udział
przede wszystkim dzieci i młodzież ale także całe rodziny z Województwa Mazowieckiego. W
powyższym przedsięwzięciu weźmie udział około 100 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. Slalom sprawnościowy dla dzieci oraz dla rodziców.
5. Bieg rodzinny z obręczą
6. Konkurs celności strzału -dmuchana tarcza
7. Konkurs łuczniczy - Archery Tag z dmuchanymi przeszkodami
Powyższe turnieje, konkursy, gry i zabawy poprowadzą sędziowie, trenerzy oraz instruktorzy sportu.
Sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb: 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 zdrowia. Pikniki mają charakter profilaktyczny i zapobiegają
rozwojowi różnego rodzaju chorobom poprzez aktywność fizyczną. Wyrównują szanse poprzez
sport i rekreacje, a także przeciwdziałają agresji wśród dzieci i młodzieży. Podnoszą ogólną
sprawność fizyczną i umysłową.
Miejsce realizacji: Stadion Miejski w Pionkach, ul. Sportowa 4 26-670 Pionki, woj. mazowieckie
Miejsce realizacji
Stadion Miejski w Pionkach
ul. Sportowa 4
26-670 Pionki, woj. mazowieckie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja pikniku

1 piknik

Program pikniku + zdjecia

Upowszechnianie aktywnie
spędzanego wolnego czasu

Grupa do 100 osób

Lista uczestników

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 77d0-307c-8d6f

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Klub Sportowy "Proch" Pionki jest jednym z najstarszych klubów w rejonie radomskim oraz w
województwie mazowieckim. Działalność klubu związana jest ze szkoleniem dzieci i młodzieży w
piłkę nożną. Klub Sportowy Proch Pionki aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu oraz
okręgowymi związkami piłki nożnej. Już od ponad 4 lat klub sportowy Proch Pionki pozyskuje środki
z MSiT w ramach programu "Klub". W latach ubiegłych nasz klub wielokrotnie organizował turnieje
piłkarskie dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz różnego rodzaju pikniki, zawody sportowe.
Działalność klubu związana jest również z organizowaniem wypoczynku dla dzieci (obozy sportowe
m. in. nad morzem), oraz aktywnej turystyki (spływy kajakowe, turystyka rowerowa, wycieczki).
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Wielokrotnie organizowaliśmy pikniki rodzinne i animacje dla dzieci, np. rodzinny dzień dziecka na
sportowo.
Klub jest organizatorem jednych z najstarszych turniejów w piłkę nożną, m. in.: Turnieju
Mikołajkowego w piłce nożnej (21 edycji turnieju) Memoriału A. „Dzidka” Grosiaka w piłce nożnej
(14 edycji turnieju) Memoriału S. Rutki (6 edycji turnieju) Memoriału im. Henryka Zatorskiego (23
edycje turnieju). Turnieje organizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomiu,
Urzędem Miasta Pionki, Radomskim OZPN oraz Urzędem Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Klub
Sportowy Proch Pionki jest beneficjentem wielu programów upowszechniających kulturę fizyczną,
sport, turystykę i krajoznastwo.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zadanie będzie obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę - 4 trenerów zatrudnionych w naszym
klubie posiadających
licencje instruktorów sportu. Ich zadaniem będzie animacja gier i zabaw sportowych dla dzieci.
Praca w formie wolontariatu.
W cenę wynajmu urządzeń dmuchanych wliczona jest obsługa i animacja zabawy (obsługa
urządzenia, sędziowanie, zapisywanie wyników).
Praca osoby z certyfikatem opieki przedmedycznej w formie wolontariatu.
Obsługa biura pikniku - praca społeczna członków klubu
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynajem niezbędnego sprzętu dmuchaniec tarcza celnościowa

1200,0

2.

Wynajem niezbędnego sprzętu Archery Tag (łuki i przeszkody)

1000,0

3.

Nagrody rzeczowe, medale, puchary

1500,0

4.

Wyżywienie uczestników - kiełbaski z
grilla, pizza, napoje

1500,0
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Z innych
źródeł

5.

Opieka przedmedyczna - wolontariat

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

100,0
5300,0

5000,0

300,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)
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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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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