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: "UKS" Polonez Wyszków, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, UCZNIOWSKI
KLUB SPORTOWY ,, POLONEZ ” WYSZKÓW: Ewidencja Klubów Sportowych w Starostwie
Powiatowym- pod numerem 5, Kod pocztowy: 07-200, Poczta: Wyszków, Miejscowość: Wyszków,
Ulica: ul. Geodetów , Numer posesji: 45, Województwo: mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina:
Wyszków, Strona www: brak, Adres e-mail: goskakarlowicz@wp.pl, Numer telefonu: 29 74 2 45 59,
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)

Małgorzata Karłowicz
Adres e-mail: goskakarlowicz@wp.pl Telefon: 501 571
333

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Zawody pływackie Jubileusz XX-lecia UKS Polonez Wyszków

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

13.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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13.03.2020

Opis zadania
Zawody pływackie „Płyń po zdrowie” – Jubileusz XX – lecia UKS „Polonez” Wyszków to wydarzenie
szczebla wojewódzkiego (a nawet ogólnopolskiego) mające na celu popularyzację zdrowego stylu
życia i aktywności fizycznej na przykładzie pływania. Event odbędzie się 13 marca 2020 roku na
pływalni „Błękitna” przy ul. Geodetów 45 w Wyszkowie. W zależności od ilości zgłoszeń zamierzamy
podzielić konkurencje pływackie na kilka kategorii ze względu na wiek, płeć oraz dystans i styl
pływacki. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe koszulki, 3 najlepsze osoby w
poszczególnych konkurencjach dostaną medale, sztafety – puchary, a najlepsza zawodniczka i
zawodnik mitingu zdobędą statuetki; przewidujemy również nagrody rzeczowe. Dla wszystkich
uczestników zostanie przygotowany poczęstunek oraz napoje. Nad bezpieczeństwem będą czuwać:
ratownik medyczny oraz ratownicy wodni. Poprzez organizacje zawodów pływackich chcemy
zwrócić uwagę jak największej ilości osób na korzyści jakie przynosi regularna aktywność fizyczna,
oddziałująca na zdrowie fizyczne i psychiczne. Młodzi pływacy mogą być przykładem wyjątkowego
wpływu uprawiania sportu na kształtowanie, nie tylko sylwetki, ale także charakteru. Pragniemy też
pokazać dzieciom i młodzieży, że sport to przede wszystkim dobra zabawa, która niesie za sobą
dodatkowe korzyści. Dlatego też chcemy zaangażować w zawody kluby pływackie z całej Polski,
osoby w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania pływackiego oraz będziemy informować
o wydarzeniu za pomocą mediów społecznościowych. Liczymy, że w imprezie weźmie udział około
250 osób.
Naszym głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wyszkowa,
powiatu wyszkowskiego i województwa mazowieckiego oraz uczczenie 20. lat UKS „Polonez”
Wyszków, którego długoletnia działalność jest stałą promocją aktywności fizycznej.
Miejsce realizacji
Geodetów 45, 07-200 Wyszków
Pływalnia Błękitna

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży
uczęszczającej na zajęcia pływackie
(rozpowszechnienie pływania)

Zwiększenie o 5% ilość dzieci Informacje od klubu
i młodzieży biorącej udział w sportowego o ilości osób
zajęciach sportowych
biorących udział w zajęciach

Promowanie zdrowego stylu życia
poprzez aktywność fizyczna

Wzrost liczby osób
uczęszczających na
pływalnię

Dane statystyczne od
zarządcy obiektu
sportowego o ilości osób
uczęszczających na
pływalnię
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Wzrost liczby dzieci i młodzieży
biorących udział w lekcjach
wychowania fizycznego w szkole

Wzrost o 10 p.p ilości dzieci i Dane statystyczne od
młodzieży, które biorą
dyrektorów poszczególnych
aktywny udział w lekcjach
placówek
wychowania fizycznego w
szkole

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
UKS ,, POLONEZ” Wyszków istnieje od 1997 roku, jest stowarzyszeniem zajmującym się szkoleniem
dzieci i młodzieży, promowaniem zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Obecnie w klubie działają dwie sekcje- pływania i piłki siatkowej, które szkolą ok 250 zawodników.
Klub prowadzi działalność szkoleniową, zawodnicy z sukcesami startują w imprezach rangi
wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Współorganizujemy i organizujemy wszystkie imprez pływackich na
pływalni ,,Błękitna” . Nasi zawodnicy zdobyli dotychczas ponad 60 medali Mistrzostw Polski, jak
również tytuły mistrzów i wice-mistrzów Mazowsza. Organizujemy cykliczne obozy
ogólnorozwojowe podczas wypoczynku letniego i zimowego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
UKS ,, POLONEZ” Wyszków od początku istnienia z powodzeniem realizuje zadania, o których mowa
w w/w projekcie. Współorganizacja i organizacja wszystkich imprez pływackich na pływalni
,,Błękitna” w latach 1999-2019 (zawody na poziomie gminnym, powiatowym,
międzywojewódzkim).Organizacja wyjazdów i startów w zawodach o randze wojewódzkiej i
ogólnopolskiej. Nasi zawodnicy zdobyli dotychczas ponad 60 medali Mistrzostw Polski, jak również
tytuły mistrzów i wice-mistrzów Mazowsza. Organizacja wielu obozów ogólnorozwojowych podczas
wypoczynku letniego
i zimowego.
Rok 2015 zadanie publiczne- ,,Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie
pływanie i piłka siatkowa, minimum na szczeblu wojewódzkim”
Rok 2016 zadanie publiczne- ,,Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie
pływanie i piłka siatkowa, minimum na szczeblu wojewódzkim
Rok 2017 zadanie publiczne- ,,Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie
pływanie i piłka siatkowa, minimum na szczeblu wojewódzkim”
Rok 2018 zadanie publiczne- ,,Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie
pływanie i piłka siatkowa minimum na szczeblu wojewódzkim"
Rok 2018 zadanie publiczne- ,,Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie
pływanie i piłka siatkowa, minimum na szczeblu wojewódzkim”
Rok 2019 zadanie publiczne-,,Starty w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie
pływanie i piłka siatkowa minimum na szczeblu wojewódzkim"
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1.
2.
3.
4.
5.

Wolontariusze – znajomi, przyjaciele.
Aparatura mierząca czas zawodnikom
Pomoc sędziów, pomoc medyczna w postaci ratownika, ratownicy na pływalni
Trenerzy i trenerki zawodników
Młodzież realizująca projekt ,,Zwolnieni z teorii"

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

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Komputer i aparatura mierząca czas
zawodnikom

2700,0

2.

Sędziowie oraz ratownik medyczny

1300,0
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Z innych
źródeł

3.

Koszulki dla uczestników zawodów z
nadrukiem (200 sztuk)

5000,0

4.

Nagrody (puchary,medale,statuetki)

1600,0

5.

Plakaty i ulotki

400,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11000,0

10000,0

1000,0

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:
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1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony 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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