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 Działaj do Woli, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000789273, Kod
pocztowy: 05-326, Poczta: Poświętne, Miejscowość: Wola Cygowska, Ulica: brak, Numer posesji:
31b, Województwo: mazowieckie, Powiat: wołomiński, Gmina: Poświętne, Strona www: , Adres email: dzialajdowoli@gmail.com, Numer telefonu: 660804141,
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)

Anna Elsner
Adres e-mail: dzialajdowoli@gmail.com Telefon:
660804141

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Majówkowy Rajd Rowerowy

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

26.04.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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01.06.2020

Opis zadania
Przedmiotem zadania jest organizacja I Majówkowego Rajdu Rowerowego na terenie gminy
Poświętne. Rajd będzie skierowany dla wszystkich chętnych osób, które rowerem chcą pokonać
trasę około 25 km i poznać historię regionu. Do sportowej rywalizacji zaprosimy dzieci z okolicznych
Szkół Podstawowych (m.in. Poświętne, Ręczaje Nowe, Zabraniec) oraz członków klubów sportowych
(Kamyk Radzymin, Zabiegany Wołomin). Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych
mieszkańców gminy Poświętne i okolic.
Uczestnicy rajdu będą mogli rywalizować ze sobą i zbierać punkty za odwiedzenie poszczególnych
punktów kontrolnych na trasie i realizację zadań na tych punktach (np. zagadki na temat lokalnej
historii, rywalizacje zręcznościowe jak odbicie piłeczki na rakietce czy zagadki z rozpoznawaniem
smaku). Dla około 20 osób, które zdobędą największą liczbę punktów przewidziane są nagrody
sportowe.
Organizacja imprezy rozpocznie się wraz z promocją rajdu, przygotowaniem i rozesłaniem plakatów.
Materiały informacyjne prześlemy do szkół, Urzędu Gminy oraz do innych instytucji i organizacji na
terenie gminy Poświętne. Fundacja Działaj do Woli będzie przyjmowała zgłoszenia i rejestrowała
uczestników, zajmie się również rekrutacją wolontariuszy i angażowaniem lokalnych organizacji do
pomocy w organizacji wydarzenia.
Z dotacji zostaną zakupione: pakiety startowe dla uczestników (numer startowy, mapa, worek
odblaskowy, przekąska, woda), materiały niezbędne do przygotowania zagadek na trasie (m.in.
plansze edukacyjne, rekwizyty do sportowych rywalizacji), materiały biurowe (zgłoszenia,
oznaczenia trasy, karty uczestnictwa, itp.) nagrody i upominki dla uczestników rajdu z największą
ilością punktów. Planowane są również koszty związane z projektowaniem i przygotowaniem
materiałów, obsługą spikerską, fotograficzną i oprawą muzyczną. Dodatkowo z dotacji zakupimy
posiłek regeneracyjny dla uczestników rajdu, który będzie wydawany na mecie.
W czasie rajdu rowerowego zorganizujemy zabezpieczenie trasy przez strażaków z OSP Poświętne i
Ręczaje. Obsługą medyczną zajmą się przeszkoleni strażacy z OSP Poświętne.
Uczestnicy rajdu zbiorą się pod Szkołą Podstawową w Poświętnem skąd odbiorą pakiety startowe.
Następnie ruszą na trasę (około 25 km.) Poświętne - Nowy Cygów - Czubajowizna - Ręczaje Nowe Trzcinka - Krubki-Górki - Wola Cygowska - Poświętne. W poszczególnych miejscowościach będą
czekały na nich zagadki do rozwiązania i rywalizacje sportowe. Rajd zakończy się posiłkiem
regeneracyjnym przy Szkole Podstawowej w Poświętnem. Wśród osób, które pokonają całą trasę
przejazdu i zaliczą wszystkie punkty kontrolne, zostaną przyznane nagrody dla osób z największą
ilością punktów (zdobywanych w poszczególnych zadaniach). Dodatkowo wszyscy uczestnicy rajdu
poznają atrakcyjną historycznie trasę rowerową na terenie gminy Poświętne i zasmakują lokalnych
potraw. Atrakcyjne nagrody dla najlepszych uczestników będą dodatkową zachętą do udziału w
imprezie sportowej i wynagrodzeniem za poniesiony wysiłek.
Miejsce realizacji
Gmina Poświętne. Przebieg trasy rajdu: Poświętne (start spod SP Poświętne) - Nowy Cygów Czubajowizna - Ręczaje Nowe - Trzcinka - Krubki-Górki - Wola Cygowska - Poświętne.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnicy Rajdu

100

ilość wydanych pakietów
startowych

Utworzenie rowerowego szlaku
historycznego

1

przygotowana mapa z
opisem atrakcyjnych
punktów na stronie
internetowej gminy

Integracja i zacieśnianie relacji poprzez Zaangażowanie: Rady
wspólne uczestniczenie i przeżywanie Rodziców, Sołtysów,
sportowych zmagań
Szkolnego Klubu
Wolontariatu itp.

relacja fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Fundacja Działaj do Woli jest relatywnie młodą organizacją, która powstała w 2019 roku m.in. w
celu propagowania i organizowania wydarzeń sportowych na terenie gminy Poświętne. Fundacja
aktualnie realizuje projekt, w którym angażuje grupę młodzieży z gminy Poświętne do działań
artystycznych, w wyniku których powstanie pierwszy w gminie mural.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Prezes fundacji w latach 2018-2019 był współorganizatorem lokalnych wydarzeń sportowych takich
jak: Mecz Piłki nożnej po Uśmiech Marysi, Charytatywny Bieg Mikołajów. Wolontarystycznie
angażował się również w działania sportowe Fundacji Maraton Warszawski. Posiada doświadczenia
zawodowe powiązane z branżą reklamową m.in. w zakresie realizacji kampanii reklamowych
(zewnętrznych) i promocji projektów. Jest również członkiem lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich i
zaangażowanym społecznie Sołtysem.
Wiceprezesem jest lokalny samorządowiec, związany z branżą IT, pasjonat sportów zimowych i
kolarstwa. Zaangażowany w organizację wydarzeń w lokalnej szkole podstawowej (noce gier i
zabaw, ogniska integracyjne, festyny szkolne itp.)
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Majówkowy Rajd Rowerowy zostanie zorganizowany przy wsparciu aktywnych społecznie
mieszkańców, w tym szczególnie:
- Lokalny samorządowiec i działacz społeczny, Przewodniczący Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej w Poświętnem. W ostatnich latach był organizatorem lokalnych wydarzeń sportowych
jak Turniej Siatkówki czy Turniej Karate. Do jego zadań będzie należało zaangażowanie szkolnego
klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego do współorganizacji rajdu rowerowego, jak również
promocja wydarzenia w środowisku szkolnym i samorządowym.
- Pracownik Samorządowej Instytucji Kultury "Park Kulturowy-Ossów-Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku". Pracuje jako przewodnik, pomaga w organizacji wydarzeń kulturalnych, historycznych,
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patriotycznych. Interesuje się historią Polski i lokalną historią. Pisze artykuły historyczne dla gazety
Powiatu Wołomińskiego. Jego zadania to merytoryczne przygotowanie i opracowywanie treści
historycznych związanych z lokalną historią, zaprezentowanie ciekawych faktów historycznych,
promowanie projektu i samego rajdu, zaangażowanie mieszkańców własnej miejscowości do
przygotowania i poprowadzenia jednego z punktów rajdu.
- Lokalny nauczyciel w-f i historii. Zadania to merytoryczne wsparcie w organizacji rajdu,
opracowanie regulaminu wydarzenia i pomoc w promocji wydarzenia w lokalnych szkołach.
- Prezes lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego zadania to: zaangażowanie lokalnych strażaków
w organizację wydarzenia (nie tylko z własnego OSP), zapewnienie wsparcia medycznego, ciężkie
prace techniczne związane z przygotowaniem trasy i poszczególnych punktów, zorganizowanie
jednej sportowej rywalizacji na trasie (nawiązującej do działań OSP).
- Doświadczony rowerzysta, który ma na koncie tysiące przejechanych kilometrów. Jego zadania to
wsparcie merytoryczne i techniczne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa na rowerze i trasie.
- Koło Gospodyń Wiejskich, do głównych zadań będzie należało zorganizowanie zagadek kulinarnych
i przygotowanie poczęstunku regeneracyjnego dla osób kończących Rajd Rowerowy.
- Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski, będą wsparciem przy wydawaniu pakietów
startowych i rejestracji na Rajd Rowerowy.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

merytoryczne opracowanie
materiałów, projektowanie i wydruk
materiałów, przygotowanie zagadek i
zabaw do punktów kontrolnych na
trasie (plakat, plansze, materiały
edukacyjne, mapy, zagadki, itp.)

2500,0

2.

materiały biurowe i plastyczne (m.in.
karty zgłoszeniowe, karty
uczestnictwa, numery startowe,
regulaminy, oświadczenia, RODO, zipy,
pieczątki, identyfikatory itp.) +
oznaczenia trasy rajdu

1500,0

3.

elementy odblaskowe zwiększające
bezpieczeństwo uczestników

1000,0

4.

ubezpieczenie (uczestników,
wolontariuszy, organizatrów)

5.

upominki i nagrody dla najlepszych
zawodników

1200,0

6.

posiłek regeneracyjny, woda, gorące
napoje (dla wolontariuszy i
uczestników rajdu), naczynia i sztućce

1800,0

200,0
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Z innych
źródeł

7.

obsługa spikerska nagłośnieniowa
imprezy

8.

księgowa

200,0

9.

opieka medyczna

500,0

1000,0

10. wynajem stołów i namiotów

400,0

11. koordynator

300,0

12. obsługa fotograficzna

300,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10900,0

10000,0

900,0

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.
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........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(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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