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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: STOWARZYSZENIE TENISA STOŁOWEGO REBEL, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000812109, Kod pocztowy: 08-450, Poczta: Nowy Helenów ,
Miejscowość: Nowy Helenów , Ulica: Nowy Helenów, Numer posesji: 8, Województwo:
mazowieckie, Powiat: garwoliński, Gmina: Łaskarzew, Strona www: brak, Adres e-mail:
rebelcup@o2.pl, Numer telefonu: 697698023 ,
 
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)

Armin Tomala
 
Adres e-mail: rebelcup@o2.pl Telefon: 697698023

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego REBEL CUP

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.11.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

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

Zorganizujemy turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych II Rebel Cup, który
odbędzie się 05.12.2019 r. w miejscowości Wola Łaskarzewska. Będzie to druga edycja turnieju,
który w zeszłym roku cieszył się ogromną popularnością. Zebraliśmy wiele pozytywnych opinii.
Zasięg turnieju jest ogólnopolski i takie też mamy założenie. W turnieju weźmie udział ok. 150
uczestników z całej Polski. Zagramy w 8 kategoriach, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Kategorie:
•Żak 2008 i młodsze dziewczęta, Żak 2008 i młodsi chłopcy,
• Młodzik 2006 i młodsze dziewczęta, Młodzik 2006 i młodsi chłopcy,
• Kadet 2004 i młodsze dziewczęta, Kadet 2004 i młodsi chłopcy,
• Open mężczyzn, Open kobiet

Turniej zostanie rozegramy na minimum 16 stołach, co pozwoli na przeprowadzenie go w sposób
sprawny i profesjonalny. Imprezę poprowadzi spiker, a za prawidłowe przeprowadzenie całości
sportowej będzie odpowiedzialny sędzia główny. Niezbędna jest też obsługa techniczna, która
zadba o odpowiednie przygotowanie hali i porządek i bezpieczeństwo w trakcie zawodów.

Zawody będą rozgrywane w hali sportowej w Woli Łaskarzewskiej 88a

Celem naszej imprezy jest promowanie kultury fizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego
wśród młodzieży i dzieci. Na co dzień nasza organizacja zajmuje się organizacją turniejów i
treningów tenisa stołowego i jesteśmy pewni, że ta forma aktywności się sprawdza.

Przeprowadzimy wszystkie kategorie i nagrodzimy najlepszych 3 zawodników nagrodami
rzeczowymi i pucharami.

Musimy przygotować projekty plakatu i zaproszeń, wydrukować je, rozesłać i dostarczyć do
odpowiednich miejsc. (Ośrodki sportu, kultury, szkoły, oraz kluby sportowe.) Podczas imprezy
niezbędna będzie też obsługa techniczna, która przed i po imprezie przygotuje sale a w trakcie
będzie dbała o bezpieczeństwo uczestników i porządek na obiekcie. Istotna dla nas kwestią jako
doświadczonych organizatorów jest bezpieczeństwo uczestników, dlatego niezbędnym kosztem
będzie ratownik medyczny oraz ubezpieczenie OC.

Do potwierdzenia złożenia oferty załączam maila od ośrodka sportu ze wstępna rezerwacją terminu,
oraz regulamin - wersja robocza.

Miejsce realizacji

Hali sportowa Wola Łaskarzewska 88 A (miejscowość Wola Łaskarzewska).

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

Przeprowadzenie turnieju tenisa
stołowego dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych

100%% fotorelacja / lista
uczestników

Zagospodarowanie czasu wolnego w
sposób aktywny przez cały dzień (100 -
200 uczestników)

100% fotorelacja / lista
uczestników

Wyłonienie najlepszych zawodników i
nagrodzenie ich w każdej z kategorii w
turnieju

100% fotorelacja / tabelki
turniejowe

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

Charakterystyka oferenta

STS Rebel powstał w celu popularyzacji tenisa stołowego. Działamy na terenie Woli Łaskarzewskiej
organizując szkolenie dla dzieci, młodzieży. Nasi wychowankowie występują na turniejach
lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Sami jako stowarzyszenie mamy duże doświadczenie w
organizacji turniejów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Mamy bardzo dobrze
przygotowaną kadrę trenerską i odpowiednimi uprawnieniami i dużym doświadczeniem.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zorganizowaliśmy w zeszłym roku pierwszą edycję Rebel Cup, która zebrała bardzo pozytywne
opinie. Frekwencja wyniosła 170 zawodników. Organizowaliśmy również mniejsze lokalne
przedsięwzięcia tenisowe.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stoły do tenisa stołowego, płotki, rakietki trenerzy i ich doświadczenie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajęcie hali sportowej 1500,0    

2. Zakup nagród dla uczestników (8
kategorii)

2500,0    

3. Wynagrodzenie sędziego głównego 1000,0    

4. Wynagrodzenie spikera 1000,0    

5. Ubezpieczenie OC 300,0    

6. Ratownik medyczny 300,0    



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5db8-59d7-b7a8

7. Obsługa techniczna 1000,0    

8. Koordynator projektu 800,0    

9. Promocja wydarzenia 300,0    

10. Pamiątkowe koszulki dla uczestników z
logotypem Mazowsze

1500,0    

11. Sprzęt sportowy 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11200,0 10000,0 1200,0

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..............................
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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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