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: Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo
Szydłowiec, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000536908, Kod pocztowy: 26-500, Poczta:
Szydłowiec, Miejscowość: Szydłowiec, Ulica: Wschodnia, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 55,
Województwo: mazowieckie, Powiat: szydłowiecki, Gmina: Szydłowiec, Strona www:
www.mushinhonbu-dojo.pl, Adres e-mail: wycior70@wp.pl, Numer telefonu: 660 631 863,
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)

Robert Wyciszkiewicz
Adres e-mail: wycior70@wp.pl Telefon: 660 631 863

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

XV Letni obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Kyokushin
Karate Matsushima Polska pod hasłem: "Karate Kyokushin
- właściwą drogą życia".

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

22.08.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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29.08.2020

Opis zadania
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu XV Letniego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego
Kyokushin Karate Matsushima Polska, pod hasłem "Karate Kyokushin - właściwą drogą życia".
Realizowane ono będzie w okresie od 22 do 29 sierpnia 2020 roku. W obozie uczestniczyć będzie 50
osób, z Polski, Niemiec, Ukrainy, Szwecji, w tym 30 z województwa mazowieckiego. Podczas obozu
oprócz codziennych treningów Karate Kyokushin dla jego uczestników przeprowadzone zostaną
pogadanki dotyczące historii powstania sztuki Karate oraz Karate Kyokushin, etykiety przebywania
w Dojo podczas treningu, zasad zachowania się, sposobu postępowania, zrozumienia Doju Kun
(przysięgi Dojo, w której zawarta jest cała filozofia karate). Ponadto najmłodszym przedstawienie
zasad "ABC dobrego wychowania", jak również nauczanie słuchania drugiej osoby (empatia) i
mówienia „nie” asertywność. Zostaną zorganizowane: wycieczki piesze , wyjścia w góry z
przewodnikiem, przejażdżka konna, ogniska (grille), gry i zabawy zespołowe na terenie ośrodka,
zajęcia na basenie. Na koniec obozu zostanie zorganizowany egzamin na kolejne stopnie
szkoleniowe Kyu. Uczestnicy obozu otrzymają pamiątkowe koszulki z nadrukami, czapki z logo oraz
dyplomy.
Miejsce realizacji
Ośrodek Wczasowy „U Zbójnika”
ul. Sądelska 27A
34-531 Murzasichle
www.uzbojnika.pl
tel. 18 201 98 16, kom. 505 144 216

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzrost wiedzy na temat sztuki Karate
Kyokushin.

80 %

Ankieta.

Wzrost sprawności fizycznej u
ćwiczących uczestników obozu.

70 %

Obserwacja kadry
instruktorsko-pedagogicznej,
sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna.

Wzmacnianie więzi koleżeńskich
uczestników obozu i poprawa relacji
międzyludzkich.

100 %

Opinie wychowawców.

Zaspokojenie potrzeb poznania historii 100 %
odwiedzanych miejsc.

Sprawozdanie,
dokumentacja fotograficzna.
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Kształtowanie rozwoju
psychofizycznego ćwiczących, zasady
współpracy w grupie oraz walki fair
play (gry, zabawy zespołowe,
współzawodnictwo sportowe).

100 %

Dokumentacja
wychowawców - wpisy do
dziennika zajęć,
dokumentacja fotograficzna

Właściwa znajomość i poprawność
wykonywania technik Karate
Kyokushin.

100 %

Egzamin na kolejne stopnie
szkoleniowe Kyu.

Integracja międzyregionalna i
międzynarodowa (w obozie
uczestniczyć będą osoby Polski,
Niemiec, Ukrainy i Szwecji).

100 %

Obserwacja kadry
instruktorsko-pedagogicznej,
sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec
została wpisana do KRS w dniu 31.12.2014 roku. Wywodzi się ona z ruchu Karate Kyokushin
Matsushima w Polsce o długoletnim doświadczeniu w upowszechnianiu kultury fizycznej i
działalności organizacyjno-szkoleniowej Kyokushin Karate. Działalność sportową związaną z
uprawieniem tej sztuki walki, organizowaniem różnego rodzaju przedsięwzięć z tym związanych,
poprzez Stowarzyszenie, Klub Sportowy, a obecnie Fundację prowadzi od 18 lat. Od 15 lat
organizujemy letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, Akademie Zimowe Karate Kyokushin.
Współpracujemy ze szkołami i różnego rodzaju kołami zainteresowań świadcząc swoją pomoc,
organizując pogadanki, zajęcia praktyczne głównie z zakresu samoobrony. Kadra instruktorkopedagogiczna posiada wszelkie uprawnienia, a przede wszystkim doświadczenie w pracy z dziećmi i
młodzieżą. Kilkukrotnie podczas organizowanych wypoczynków letnich i podczas kontroli z
kuratoriów otrzymywaliśmy wzorowe oceny za pracę, jak i prowadzoną dokumentację.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W latach 2005 - 2008 realizowaliśmy we współpracy z Gminą Szydłowiec i Powiatem Szydłowieckim
letnie obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, zimowe akademie Karate Kyokushin oraz
Międzyklubowy Turniej Karate Kyokushin w Kata. W 2015 roku korzystając z dotacji Urzędu Miasta i
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu zorganizowaliśmy dwa cykle zajęć pozalekcyjnych pod hasłem
"Bawmy się bez granic", X Otwarty Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Karate Kyokushin Matsushima
Polska w Piwnicznej Zdrój oraz szkolenie zawodników zakończone zorganizowaniem
Międzyklubowego Turnieju Karate Kyokushin Matsushima w Szydłowcu. Otrzymaliśmy dotację z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie, która została przeznaczona na rozwój naszej
organizacji. W 2016 roku otrzymaliśmy dotację z Gminy Szydłowiec i Starostwa Powiatowego w
Szydłowcu, które zostały przeznaczone na zorganizowanie XI Akademii Zimowej Karate Kyokushin
Matsushima, szkolenia zawodników Karate Kyokushin, a w rezultacie udziałem w
międzynarodowym turnieju Karate Kyokushin w Chorwacji, jak również zorganizowanie wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec w postaci XI Letniego obozu szkoleniowowypoczynkowego Karate Kyokushin Matsushima Polska w Łebie. W 2017 roku z otrzymanej dotacji z
Gminy Szydłowiec, jak również Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, organizowaliśmy XII
Akademię Zimową Karate Kyokushin Matsushima, szkolenie zawodników Karate oraz IV edycję "24
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godzin w Dojo", 2 cykle zajęć pozalekcyjnych, XII Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima w
Szczyrku i 9 Oficjalny Europejski Obóz Karate Kyokushin również w Szczyrku, w którym uczestniczyło
156 osób z 13 krajów. Rok 2018 to dotacje z Gminy Szydłowiec i Starostwa Powiatowego, które
zostały przeznaczone na organizację cyklicznych przedsięwzięć takich, jak: XIII Akademia Zimowa
Karate Kyokushin Matsushima, szkolenie zawodników Karate i V edycja "24 godziny w Dojo", zajęcia
pozalekcyjne i organizacja XIII Letniego Obozu Karate Kyokushin Matsushima Polska w Murzasichle
k. Zakopanego. W roku 2019 przy współfinansowaniu z Gminy Szydłowiec zrealizowano XIV
Akademię Zimową Kyokushin pod hasłem"Czysty umysł - zdrowe ciało" oraz XIV Letni obóz
szkoleniowo-wypoczynkowy Karate Kyokushin Matsushima w Mikoszewie.
Wszystkie wyżej realizowane przedsięwzięcia zostały rozliczone pozytywnie, a wskaźniki i
zamierzone rezultaty osiągnięte.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wkład osobowy:
- 3 wychowawców x 7 dni x 120,00 złotych = 2 520,00 złotych
- 1 kierownik x 7 dni x 150,00 złotych = 1 050,00 złotych
--------------------------------------------------------------------------------------w sumie : 3 570,00 złotych

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynajem środka transportu (autokar)

3700,0

2.

Wykonanie koszulek z nadrukami

1500,0

3.

Wykonanie czapek z logo

3000,0

4.

Wykonanie pamiątkowych dyplomów

5.

Wyjazd do Aqua Parku

6.

Wykupienie polisy ubezpieczenia
grupowego NNW

150,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9700,0

Z innych
źródeł

150,0
1200,0

9700,0

0,0

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;
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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)
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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