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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: Grodziski Klub Szermierczy, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Księga ewidencyjna dla klubów
sportowych prowadzona przez Starostę Grodziskiego:Nr 48, Kod pocztowy: 05-827, Poczta: Grodzisk Mazowiecki,
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki, Ulica: Orzeszkowej, Numer posesji: 29, Województwo:mazowieckie, Powiat:
grodziski, Gmina: Grodzisk Mazowiecki, Strona www: www.szermierka-grodzisk.pl, Adres e-mail: kkarlicki@gmail.com,
Numer telefonu: 605048440
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Krzysztof Karlicki
 
Adres e-mail: kkarlicki@gmail.com Telefon: 605048440

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Szermierczy Grodziska Szabla 2019

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2019 Data
zakończenia

10.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Grodziski Klub Szermierczy wraz z Polskim Związkiem Szermierczym oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki organizuje już po raz
trzeci turniej szermierczy Grodziska Szabla - Memoriał Jerzego Pawłowskiego. Zawody będą rozgrywane 25.05.2019 w
Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Westfala 3a w Grodzisku Mazowieckim. W celu uatrakcyjnienia imprezy dla
startujących zawodników, widzów, gości i sponsorów planujemy (w zależności od pogody) zorganizować uroczyste finały
na świeżym powietrzu w bardzo atrakcyjnym miejscu jakim jest Park Skarbków w Grodzisku Mazowieckim. Podobnie jak
rok temu w tym roku będzie to turniej międzynarodowy - spodziewamy sie gości z Niemiec, USA, Białorusi oraz oczywiście
z krajowych klubów szermierczych takich jak AZS AWF Warszawa, UKS Szabla Ząbki, KKSz Konin, TMS Zagłębie Sosnowiec,
UKS 13 Białystok, Akademia Integracji Wołomin, UKS Hajduczek Olsztyn, UKS Szabla Brzoza, MUKS Victor Warszawa, Klub
Szermierczy AMP Warszawa, Pałac Młodzieży Katowice oraz oczywiście zawodników Grodziskiego Klubu Szermierczego.
Turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych - dzieci, młodzik, junior młodszy - spodziewamy się ok. 150-
200 uczestników. Obraliśmy następujące cele do realizacji podczas organizacji tej imprezy: 1. Stworzenie profesjonalnych
warunków do rywalizacji szermierczej, która wpłynie pozytywnie na rozwój sportowy zawodników 2. Popularyzacja
szermierki wśród mieszkańców Mazowsza, w tym naszej Gminy i Powiatu 3. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez
uprawianie sportu. 4. Uczczenie pamięci p. Jerzego Pawłowskiego - Szablisty Wczechczasów FIE Cele te zamierzamy
osiągnąć w atmosferze szermierczego święta, rodzinnej zabawy. Jako, że sport szermierczy nie jest najłatwiejszy w
odbiorze przez widzów, zamierzamy zorganizować fachowy komentarz walk finałowych. Aby zgromadzić na widowni jak
największą liczbę widzów przygotowujemy następujące atrakcje: pokaz szermierki historycznej, kącik szermierki rodzinnej,
gdzie rodzice wraz z dziećmi będą mogli spróbować swoich sił w w szlachetnej sztuce fechtunku. W organizacji turnieju
wezmą udział Krzysztof Karlicki, Teresa Kuczera - kadra trenerska oraz wolontariusze w postaci przyjaciół Grodziskiej
szermierki - rodzice i starsi zawodnicy.
Miejsce realizacji
Grodziska Hala Sportowa, ul. Westfala 3a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki - eliminacje Finały (jeśli pogoda pozwoli) - Park
Skarbków w Grodzisku Mazowieckim

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wyłonienie zwycięzców turnieju wg regulaminu
PZSzerm

dla 150 uczestników Oficjalne wyniki turnieju

Popularyzacja szermierki wśród mieszkańców
Województwa mazowieckiego

wartość niemierzalna liczbowo Zapowiedzi i relacje z imprezy
zamieszczone w środkach
masowego przekazu

Świetna zabawa w rodzinnej atmosferze wartość niemierzalna liczbowo Zadowolenie uczestników i gości
widoczne w relacji foto z turnieju

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta
Grodziski Klub Szermierczy działa na terenie Powiatu Grodziskiego od 2014 roku. Obecnie w Grodzisku Mazowieckim,
Milanówku oraz Podkowie Leśnej prowadzimy treningi dla ok 80 dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zawodnicy klubu
biorą udział w turniejach szermierczych w kraju i za granicą a nasi młodzicy Leon Leduc oraz Maja Karlicka należą do ścisłej
czołówki krajowych młodzików. Klub organizuje obozy szermiercze - zimą łączymy szermierkę z białym szaleństwem a
latem nasi najmłodsi aktywnie wypoczywają nad morzem a starsi na mazurach łącząc szermierkę z szlachetną sztuką
żeglowania.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od kilku lat Klub zorganizował następujące turnieje szermiercze: Turniej Ogólnopolski - I Otwarte Mistrzostwa Grodziska
Mazowieckiego w szabli dziewcząt i chłopców 2016 Turniej Ogólnopolski - Grodziska Szabla 2017 - Memoriał Jerzego
Pawłowskiego Turniej Międzynarodowy - Grodziska Szabla 2018 - Memoriał Jerzego Pawłowskiego - dotacja w Urzędu
Marszałkowskiego Turniej Ogólnopolski - Podkowiańska Szabla 2017 Turniej Międzynarodowy - Podkowiańska Szabla
2018 - dotacja w Urzędu Marszałkowskiego Turniej Ogólnopolski - Milanowska Szabla 2018 - dotacja w Urzędu
Marszałkowskiego
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby Kadrowe: Krzysztof Karlicki, absolwent AZS AWF Warszawa mgr wychowania fizycznego, instruktor szermierki
Teresa Kuczera, instruktor szermierki Paweł Postek, absolwent AZS AWF Warszawa mgr wychowania fizycznego, trener
szermierki Wolontariusze - rodzice oraz starsi zawodnicy
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Transport sprzętu turniejowego z magazynu
PZSzerm wWarszawie (plansze, aparaty) oraz
jego montaż i demontaż w Hali sportowej oraz
w parku, obsługa techniczna
podczas trwania turnieju.

2500,0    

2. Praca komisji technicznej (obsługa
informatyczna, prowadzenie turnieju).

1500,0    

3. Wynagrodzenie dla sędziów - 14 osób razy 150
pln

2100,0    

4. Koszt pokazu szermierki historycznej - 1 usługa 800,0    

5. Zakup nagród sportowych (puchary, medale,
dyplomy) - 1 kpl

2000,0    

6. Zakup nagród rzeczowych (sprzęt sportowy) 1
kpl.

2000,0    

7. Zakup koszulek turniejowych dla uczestników 2000,0    

8. Promocja-przygotowanie i druk zaproszeń,
plakatów, banerów

1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14400,0 10000,0 4400,0

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