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 "Szybciej Wyżej Dalej", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000549351, Kod
pocztowy: 09-401, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Popłacińska, Numer posesji: 37,
Województwo: mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina: m. Płock, Strona www: , Adres e-mail:
rafik997@poczta.fm, Numer telefonu: 601271465,
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)

Karolina Truszkowska
Adres e-mail: k.truszkowska44@gmail.co Telefon: 506486-406

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

I Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Policji w Płocku

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.05.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.06.2020

Opis zadania
"I Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Policji w Płocku" to projekt skierowany do przedstawicieli
służb mundurowych z całego Mazowsza oraz do zaprzyjaźnionych przedstawicieli służb z zagranicy,
którzy dostaną specjalne zaproszenia.
W mistrzostwach wezmą udział 30 drużyn 2 osobowe, z terenu Mazowsza oraz zaproszeni goście z
zagranicy.
Grupą docelową są grupy zawodowe związane ze służbami mundurowymi tj: policja, służba
więzienna, straże miejskie, straże pożarne, agencje ochrony, wojskowa komenda uzupełnień.
Zaproszenia i karty zgłoszeniowe zostaną wysłane do wszytskich przedstawicieli służb
mundurowych na terenie Mazowsza, wydarzenie będzie również promowane na naszej stronie na
portalu społecznościowym, Stowarzyszenia IPA oraz stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Dla uczestników zostanie przygotwany obiad oraz woda i przekąski regeneracyjne w trakcie
wydarzenia.
Projekt ma na celu ukazanie przedstawicielom służb mundurowych, że strzelectwo to ważna
dyscyplina sportu, która uczy również współzadownictwa oraz zapoznania się formacji
mundorowych z całego Mazowsza i z zagranicy.
Każdy z uczestników otrzyma medal i pamiątkową przypinkę z logo Mazowsza oraz nazwą
wydarzenia.
W ramach wolontariatu będzie współpracować i czuwać nad całym turniejem dwóch sędziów
strzeleckich.
Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowy Puchar Komendanta Policji w Płocku.
Dokłądny harmonogram zawodów zostanie ustalony po ustaleniu regulaminu szczegółowego.
Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał wykwalifikowany ratownik medyczny.
Turniej przyczyni się do Integracji środowisk, podniesienie jakości działań fukcjonariuszy ,przypomni
co to zdrowe współzawodnictwo oraz odpowiednie działanie w grupie i
Miejscem turnieju będzie: Strzelnica Sportowa LOK ul. Norbertańska w Płocku
Planowany termin turnieju to maj 2020.

Miejsce realizacji
Strzelnica Sportowa LOK ul. Norbertańska w Płocku
22 maja 2020 roku.

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

Zapewnienie profesjonalnej obsługi
całego zadania( koordynator,
sędziowie, obsługa technicza, obsługa
medyczna)

zatrudnienie pracowników

faktury, rachunki,
umowy(wolontariackie)

Przeprowadzenie turnieju.

około 60 zawodników

karty zgłoszeniowe, lista
uczestników, zdjęcia.

Wyłonienie zwycięzców.

przeprowadzenie zawodów

listy uczestników, zdjęcia z
wręczenia pucharów u
medali.

Medale i pamiątkowe przypinki.

Rozdanie medali i
pamiątkowch przypinek
wszytskim uczestnikom.

faktury, zdjęcia.

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
Celem działania fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Szybciej Wyżej Dalej ma doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych, byliśmy
organizatorami "Quarter Marathon" - bieg ulicami Miasta Płocka, "Tropem Wilczym", "Bieg dla
Autyzmu"," Trenig Strzelecki z okazji 11 listopada, Addrenaline Rush, Fame Dance Festiwal. W 2019
roku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
realizowaliśmy projekt: Marszobieg z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz projekt
" Tak rodziła się niepodległość".
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Fundacja Szybciej Wyżej Dalej ma doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych, byliśmy
organizatorami "Quarter Marathon" - bieg ulicami Miasta Płocka, "Tropem Wilczym", "Bieg dla
Autyzmu"," Trenig Strzelecki z okazji 11 listopada, Addrenaline Rush, Fame Dance Festiwal. W 2019
roku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
realizowaliśmy projekt: Marszobieg z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej oraz projekt
" Tak rodziła się niepodległość".
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Koordynator zadania, który zajmie się przygotowaniem, realizację i podsumowaniem całego
projektu, ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu imprez sportowych.
Dwóch sędziów, którzy będą współpracować przy turnieju, również posiadają duże doświadczenie w
tej dyscyplinie sportu.
Wkładem własnym osobowym będzie praca wolontariuszy z Fundacji.
Na miejscu będzie czuwał ratownik medyczny - koszt 700 zł brutto.

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

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynajęcie strzelnicy na turniej.

2.

Zakup amunicjii

900,0

3.

Ubezpieczenie .

500,0

4.

Zabezpieczenie medyczne na turnieju.

700,0

5.

Medale i statuetki.

2400,0

6.

Pamiątkowe przypinki z logo
Mazowsza.

1500,0

7.

Posiłek regeneracyjny dla uczestników.

1500,0

8.

Koordynator projektu.

500,0

9.

Obsłucha techniczna.

1500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z innych
źródeł

2000,0

11500,0
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10000,0

1500,0

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:
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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