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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 Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Beach Volleyball Płock 2019

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-22 Data

zakończenia 2019-07-07

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: Fundacja Modern Sport
forma prawna: fundacja
KRS: 0000612305
adres siedziby: Gościniec, 09-410 Płock, poczta: Płock

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: j.malinowski@fundacjamodernsport.pl, telefon:
697157159

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jakub Malinowski, adres e-mail: j.malinowski@fundacjamodernsport.pl,
telefon: 697157159
Artur Niesłuchowski, adres e-mail:
a.niesluchowski@fundacjamodernsport.pl, telefon: 514407690

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
W ramach zadania w dniach 21.06.2019- 23.06.2019 zostanie zorganizowany i przeprowadzony na Starym Rynku w
Płocku, ogólnopolski turniej siatkówki plażowej rangi Mistrzostw Polski. Zawody prowadzone będą zgodnie z wytycznymi
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zawody rozegrane zostaną w kategorii mężczyzn. Rywalizacja sportowa będzie toczyć
się na dwóch boiskach zorganizowanych na Starym Rynku w Płocku.

Siatkówka plażowa to stosunkowo młoda, a jednocześnie od kilkunastu lat pełnoprawna dyscyplina olimpijska. W
ostatnich latach sport ten zyskuje na popularności i bardzo intensywnie rozwija się na całym świecie, zyskując miano
jednego z najbardziej efektownych i atrakcyjnych sportów
letnich. Siatkówka plażowa od kilkunastu lat buduję swoje tradycje również w Polsce, gdzie w 2013 roku rozgrywane były
Mistrzostwa Świata. Niestety dyscyplina ta na ogólnopolskim poziomie mistrzowskim zagościła w Płocku dopiero w 2017
roku. Zarówno edycja 2017 jak i kontynuacja projektu w 2018 roku okazała się dużym sukcesem i na tej podstawie, a także
bazując na doświadczeniach związanych z organizacją MistrzostwPolski w Piłce Ręcznej Plażowej można stwierdzić, iż
Płock jest doskonałą lokalizacją dla popularyzacji także siatkówki plażowej, w której miasto ma już swoich reprezentantów
na poziomie Mistrzostw Polski (m.in. para siatkarzy Maziarek, Lewicki). Dzięki organizacji ogólnopolskiego turnieju
siatkówki plażowej, Mazowszanie będą mieli okazję po raz kolejny zobaczyć tą jakże atrakcyjną dyscyplinę sportu.
Unikalna w skali kraju lokalizacja dla sportów plażowych – Stary Rynek w Płocku, pozwoli wielu osobom zobaczyć i
zainteresować się zarówno siatkówką plażową jak i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Mieszkańcy Mazowsza będą
mieli także okazję wziąć udział w turnieju amatorskim rozgrywanym w ramach wydarzenia. (wszystko to jest spójne ze
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku – cele strategiczne:
1.7. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców poprzez
‒ Zwiększenie dostępności obiektów rekreacyjno – sportowych
‒ Propagowanie zdrowego stylu życia w szczególności poprzez prowadzenie programów edukacyjnych, imprez
rekreacyjnych;
1.13. Zwiększona dostępność i podniesiony standard infrastruktury przeznaczonej na sport, rekreację i aktywny
wypoczynek -
‒ Tworzenie i rozwój infrastruktury przeznaczonej pod sport, rekreację i aktywny wypoczynek
‒ Zwiększanie ilości miejsc rekreacji na osiedlach dla dzieci i młodzieży (boiska, place zabaw)
1.14. Większe znaczenie sportu wśród społeczności Miasta
Dodatkowo zespoły a także ich kibice, którzy przybędą z całej Polski będą mieli możliwość poznania miasta Płocka jako
ciekawej i atrakcyjnej pod względem turystycznym miejscowości. (jest to spójne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do 2022 roku – cel strategiczny:
5.1. Rozwinięta turystyka w Mieście poprzez wprowadzenie atrakcyjnych produktów turystycznych o unikalności na skalę
co najmniej kraju,
koncentrowanie się na turystyce weekendowej a także kontynuowanie organizacji imprez przyciągających uczestników
spoza Płocka

Cel realizacji zadania
Zakładane cele realizacji zadania:
• promocja i rozwój siatkówki plażowej na terenie Województwa Mazowieckiego
• ukazanie mieszkańcom Mazowsza nowych form aktywności fizycznej;
• zachęcenie mieszkańców Płocka i Mazowsza do uprawiania siatkówki plażowej
• stworzenie warunków sprzyjającym występom płockich zespołów siatkarskich na turnieju w Płocku
• promocja zdrowego trybu życia;
• promocja Mazowsza i miasta Płocka jako atrakcyjnego regionu turystycznego;

Miejsce realizacji zadania
Płock, Stary Rynek 1 (boiska plażowe powstną na terenie Starego Rynku w Płocku)

Grupa odbiorców zadania
Opis odbiorców zadania:
• odbiorcy aktywni – zawodnicy oraz sędziowie siatkówki plażowej – planowany jest udział min. 16 zespołów siatkówki
plażowej oraz co najmniej pięciu sędziów, sędzia główny oraz komisarz- upoważnionych do prowadzenia tego typu
zawodów przez Polski Związek Piłki Siatkowej
• odbiorcy pasywni – adresatami pasywnymi zadania są przede wszystkim mieszkańcy Mazowsza, ale również sympatycy
sportu z całej Polski. Zakłada się udział min 1000 osób w ciągu trzech dni wydarzenia.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
- koordynator projektu - 1 osoba (20zł/godz)
- sędziowie stolikowi - 4 osoby (14,7zł/godz)
- obsługa boiska zgodna z wymogami Polskiego Związku Piłki Siatkowej - 8 osób (14,7zł/godz)
Kalkulacja wkładu osobowego w przypadku koordynatora została wykonana na podstawie stawek rynkowych dla tego
typu prac, natomiast w przypadku obsługi boiska i sędziów stolikowych zakłada się minimalną stawkę wynagrodzenia na
godzinę w 2019 roku.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

• wzrost zainteresowania siatkówką plażową na Mazowszu (w szczególności w Płocku i okolicach) – dzięki możliwości
obserwowania zawodów na żywo, a także dzięki relacjom w prasie lokalnej
• polepszenie wizerunku Mazowsza jako rejonu organizującego imprezy sportowe oraz silnego ośrodka sportowego w
Polsce – dzięki organizacji w Płocku kolejnej imprezy rangi mistrzowskiej Płock zyska percepcje miasta związanego z
kolejną dyscypliną sportową
• upowszechnienie kultury fizycznej wśród adresatów zadania, dzięki realizacji zadania adresaci zadania będą mogli wziąć
udział zarówno w turnieju amatorskim jak i profesjonalnych rozgrywkach;
• umożliwienie organizacji w Płocku turniejów piłki ręcznej plażowej wyższej rangi (np. Finału Mistrzostw Polski w
Siatkówce Plażowej), dzięki realizacji jednego z Turniejów Mistrzostw Polski, Płock będzie mógł ubiegać się o organizacje
Finału Mistrzostw Polski w kolejnych latach
• wzrost zainteresowania Płockiem oraz regionem jako ciekawym miejscem turystycznym wśród uczestników rozgrywek
sportowych i ich kibiców, którzy będą mieli okazję przyjechać do Płocka i poznać jego uroki.

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 finansowe (wysokość puli
nagród jest określona przepisami
Polskiego Związku Piłki Siatkowej)

15 000,00 zł 0,00 zł 15 000,00 zł

2

Delegacje sędziowskie (wysokość
stawek sędziowskich określona jest
przepisami Polskiego Związku Piłki

Siatkowej)

6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł

3
Sędzia główny (wysokość stawki
określona przepisami Polskiego

Związku Piłki Siatkowej)
1 050,00 zł 1 050,00 zł 0,00 zł

4 Opieka medyczna 1 450,00 zł 1 450,00 zł 0,00 zł

5 Opłata licencyjna Polskiego Związku
Piłki Siatkowej 738,00 zł 0,00 zł 738,00 zł

6 Sędziowie stolikowi (wolontariat) - 4
osoby 1 646,40 zł 0,00 zł 1 646,40 zł

7 Obsługa boiska (wolontariat) - 8 osób 3 292,80 zł 0,00 zł 3 292,80 zł

8 Ochrona 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

9 Nocleg dla sędziów 4 000,00 zł 0,00 zł 4 000,00 zł

10 Koordynator projektu 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

11 Materiały promocyjne 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł
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12 Obsługa spikerska 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

13 Wyżywienie uczestników (usługa
cateringowa) 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

14
Koszulki turniejowe (zgodnie z

wymogami Polskiego Związku Piłki
Siatkowej)

2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

15 Piłki (3 sztuki) 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

16 Obsługa techniczna 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

17 Obsługa spikerska 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł

Koszty ogółem: 46 777,20 zł 10 000,00 zł 36 777,20 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.
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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