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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: Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000643759, Kod pocztowy: 05-825, Poczta: Grodzisk Mazowiecki, Miejscowość: Książenice, Ulica:
Ul. Młodości , Numer posesji: 6, Województwo:mazowieckie, Powiat: grodziski, Gmina: Grodzisk
Mazowiecki, Strona www: brak, Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl, Numer
telefonu: 797-361-058,
 
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)

Rafał Gajdzik
 
Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl 
Telefon: 797-361-058

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowe Nocne Granie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.11.2020 Data
zakończenia

30.12.2020

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

W ramach projektu "Mikołajkowe Nocne Granie" Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu
Książenice zakłada organizację wydarzenia sportowego w dn. 04.12.2020 r. w ośrodku sportowym w
Książenicach przy ul. Młodości 6, dla 142 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych).
Według przeprowadzonych badań aż 18 proc. dorosłych Polaków nie jest wystarczająco aktywnych.
Brak aktywności jest również dużym problemem wśród polskich nastolatków. Z raportu wynika, że
25 proc. dorosłych Europejczyków nie podejmuje aktywności fizycznej w zalecanym przez WHO
wymiarze 20 minut dziennie. Z kolei w grupie wiekowej 11-15 lat, dla której rekomendowany
dzienny czas ruchu wynosi 60 min, zaleceń WHO nie spełnia ponad 80 proc. dzieci. Eksperci
podkreślają, że brak ruchu jest przyczyną ponad 7 proc. zgonów Polaków oraz przyczynia się do
wiele chorób, m.in. z cukrzycy, nowotworów, choroby wieńcowej. Problem otyłości i nadwagi jest w
Polsce ogromny i ma trend wzrastający. Zdaniem prof. Jadwigi Charzewskiej, zastępcy
przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia otyłość zaczyna się od
najmłodszych lat. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałania nadwadze oraz otyłości dzieci i młodzieży.
Chodzi nie tylko o ich zdrowie obecne, ale również o zdrowie w życiu dorosłym. Co drugi Polak
powyżej 40 roku życia ma nadmierną masę ciała - nadwagę lub otyłość. Zdaniem czterokrotnego
mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego główną rolę w poprawie sytuacji oraz zachęceniu
młodych ludzi do aktywności odgrywają rodzice. Jeszcze kilka pokoleń wstecz aktywność fizyczna
stanowiła integralną część naszego życia. Dzięki technologicznemu postępowi aktywny styl życia
został zmieniony na styl „fotelowy”. Dziś wszystko robimy z fotela. Do pracy, do szkoły jeździmy
samochodami, na miejscu najczęściej siedzimy przy biurkach. Po pracy natomiast stawiamy na
telewizję i komputer jako na najlepsze źródło rozrywki. Okoliczności, w których się znaleźliśmy
sprawiły, że mało aktywny tryb życia stał się czymś normalnym. W połączeniu z niezdrową dietą i
złymi nawykami, brak aktywności fizycznej niesie ze sobą poważne konsekwencje.
Z myślą o rozwijaniu i promowaniu kultury fizycznej, propagowaniu zdrowego stylu życia oraz
doskonaleniu sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych powstał projekt "Mikołajkowe
Nocne Granie". Jest projekt, który posiada swoją tradycję i powtarzaną formułę, związaną z
obchodami Mikołajek (6 grudnia).
W dniu 04.12.2020 r. w godzinach wieczornych (zgodnie z nocną formułą rozgrywek) odbędą się
rozgrywki badmintona, squasha i tenisa stołowego, w których wezmą udział dzieci, młodzież i
dorośli. Szerokie grono odbiorców pozwoli doskonalić umiejętności gry w ramach
współzawodnictwa, rozwijać kondycję fizyczną podczas gry pojedynczej, parami oraz w gronie
rodzinnym.

Turniej badmintona - skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych - przeprowadzony w 3
kategoriach:
-debel rodzinny,
-debel open,
-mikst.
Przewidywana liczba uczestników: 80 osób

Turniej squasha - skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych - przeprowadzony w 3 kategoriach:
-młodzież do 16 lat,
-open,
-kobiety open.
Przewidywana liczba uczestników: 32 osób

Turniej tenisa stołowego - skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych - przeprowadzony w 4
kategoriach:
-młodzież do 16 lat,
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-open,
-kobiety open,
-debel open.
Przewidywana liczba uczestników: 30 osób

Zgłoszeni do udziału w turniejach zawodnicy rozegrają ze sobą mecze w poszczególnych
dyscyplinach i danych kategoriach. Wyniki meczy będą na bieżąco wyświetlane na specjalnych
monitorach. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy rozgrywek
zostaną nagrodzeni pucharami. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek oraz bezpieczeństwem
zawodników czuwać będzie 3 sędziów (każdy przypisany do jednej dyscypliny) oraz ratownik
medyczny. Oprócz sportowej rywalizacji, dodatkową dawkę świątecznych emocji zapewni wspólne
ubieranie choinki w holu ośrodka sportowego. Dla wszystkich zawodników przewidziany jest posiłek
regeneracyjny, podany w ekologicznych opakowaniach, bez użycia plastikowych akcesoriów.
Podczas realizacji projektu przewiduje się współpracę z 4 wolontariuszami, którzy zostaną
zaangażowani do obsługi technicznej zawodów oraz pomocy w wydawaniu posiłków. W ramach
realizacji "Mikołajkowego Nocnego Grania" Fundacja podejmie działania mające na celu promocję
projektu poprzez zamieszczenie informacji w internecie (strony www, posty w mediach
społecznościowych, informacja na stronach www partnerów Fundacji, m.in. Radio Bogoria, Grodzisk
Sport News, Centrum Kultury Grodzisk ) oraz wydruk i dystrybucję plakatów. Nad prawidłową
realizacją projektu będzie czuwał koordynator. Wszelkie sprawy związane z organizacją i
marketingiem zostaną powierzone specjalistom w swoich dziedzinach. Ich praca ma charakter
społeczny.
Wierzymy, że stworzenie odpowiednich warunków i możliwości do aktywnego spędzenia wolnego
czasu zaangażuje całe rodziny we wspólną zabawę. Nie od dziś wiadomo, że dzieci przejmują od
dorosłych prezentowane przez nich postawy, również wobec sportu. Czynny udział rodziców w
wydarzeniu będzie stanowił dla dzieci dobry przykład. Pozwoli to zaszczepić w dzieciach ważne
życiowe wartości. Sportowy charakter wydarzenia będzie zachętą do aktywizacji fizycznej oraz
doskonalenia formy i nabytych umiejętności sportowych. Świąteczny klimat imprezy będzie sprzyjał
radosnej i pogodnej atmosferze wśród uczestników projektu. Poprzednie edycje "Mikołajkowego
nocnego grania" cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Połączenie sportowej
rywalizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w radosnym przedświątecznym klimacie stworzyło formułę,
która bardzo przypadła do gustu uczestnikom wydarzenia. Pozytywne opinie i sukces poprzednich
edycji stanowią argument do realizacji tegorocznej edycji. Wydarzenie łączące w sobie kilka
dyscyplin i różnorodność form aktywności fizycznej (badminton, squash, tenis stołowy) sprawi, że
każdy znajdzie coś dla siebie.

Miejsce realizacji

Ośrodek sportowy w Książenicach, ul. Młodości 6

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja wydarzenia sportowego 1 dokumentacja fotograficzna
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Przeprowadzenie rozgrywek
badmintona

1 dokumentacja fotograficzna

Przeprowadzenie rozgrywek squasha 1 dokumentacja fotograficzna

Przeprowadzenie rozgrywek tenisa
stołowego

1 dokumentacja fotograficzna

Uczestnicy zadania publicznego
(wydarzenia sportowego)

142 liczba zgłoszeń

Wyłonienie zwycięzców rozgrywek
badmintona

9 tabela rozgrywek

Wyłonienie zwycięzców rozgrywek
squasha

9 tabela rozgrywek

Wyłonienie zwycięzców turnieju tenisa
stołowego

12 tabela rozgrywek

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice organizuje wydarzenia sportowe i prowadzi
cykliczne zajęcia mające na celu popularyzację aktywności sportowej i szeroko pojętej kultury
fizycznej wśród wszystkich grup społecznych i wiekowych. W swych działaniach Fundacja stawia na
docieranie do jak najszerszych kręgów odbiorców.
Fundacja wspiera i rozwija lokalne inicjatywy, a także sprzyja profesjonalnym działaniom innych
podmiotów realizujących podobne zadania korzystając przy tym ze wsparcia i współpracy m. in. z
Gminą Grodzisk Maz., Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwem
Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej, Instytutem Męstwa i Solidarności im.
Witolda Pileckiego, Fundacjami komercyjnymi, Szkołą Podstawową w Książenicach, Centrum Kultury
w Grodzisku Maz., Szkółką Legia Badminton Schools, Grodzisk News, Radiem Bogoria .itd.
Działania Fundacji mają charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny, wojewódzki i ogólnopolski.
W swoich działaniach Fundacja korzysta z doświadczeń i umiejętności najlepszych szkoleniowców,
byłych i aktualnych zawodników kadry narodowej, doświadczonych i uznanych trenerów oraz
sędziów, a także zaangażowanych wolontariuszy.
Fundacja posiada doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń (warsztaty, zajęcia, turnieje,
zawody, pikniki) skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów, gdzie
element edukacyjny odgrywa szczególną rolę.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Projekty realizowane przez Fundację Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice:

Rok 2020:
1. Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
2. Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
3. ABC Squasha dla początkujących
4. Zajęcia squasha doskonalące naukę gry
5. Liga Piątek (amatorskie rozgrywki ligowe piłki nożnej dla dorosłych)
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6. Książenicka Liga Mistrzów (ligowe rozgrywki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży)
7. Liga Tenisa Stołowego (amatorskie rozgrywki ligowe tenisa stołowego)
8. Turniej Tenisa Stołowego

Rok 2019:
1. Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
2. Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
3. Lato z badmintonem (plenerowe zajęcia na terenie gminy Grodzisk Maz.)
4. Cykl turniejów badmintona - Badstrefa
5. ABC Squasha dla początkujących
6. Cykl turniejów squasha
7. Squash Lato (plenerowe zajęcia na terenie gminy Grodzisk Maz.)
8. Squash Camp (otwarte warsztaty squasha)
9. Cykliczne zajęcia Krav Magi
10. Lekcje pokazowe Krav Magi
11. Warsztaty samoobrony z elementami Krav Magi
12. CrosStrefa (zawody w gimnastyce sportowej, 4 edycje)
13. Turniej tenisa ziemnego Tenis 10
14. Turniej Legia Tenis 10 (rozgrywki tenisa ziemnego)
15. Rodzinny Piknik Badmintona (rodzinne rozgrywki badmintona)
16. Turniej Tenisa Stołowego
17. Amatorska Liga Tenisa Stołowego
18. Strefa Niepodległego Sportu (przygotowanie wystawy o tematyce patriotyczno-sportowej)
19. Badminton Camp (weekendowe warsztaty badmintona)
20. Mistrzostwa Polski w racketlonie (rozgrywki w 4 dyscyplinach rakietowych: badminton, squash,
tenis ziemny, tenis stołowy) przy współpracy z Polską Federacją Racketlona.
21. Biegam bo lubię (organizacja biegu sportowego, biegu charytatywnego, wyścigu techniką nordic
walking)
22. Militarna Strefa Sportu (turniej piłki nożnej służb mundurowych, młodzieży szkół mundurowych
oraz cywili)
23. Liga Piątek (amatorska liga piłki nożnej drużyn 5-osobowych)
24. Książenicka Liga Mistrzów (liga piłki nożnej drużyn 11- osobowych w różnych kategoriach
wiekowych i rodzajowych)
25. Turniej piłki nożnej dla ministrantów (współorganizator)
26. Mikołajkowe Nocne Granie (rozgrywki tenisa stołowego i badmintona dla dorosłych, gry i
zabawy ruchowe dla dzieci)

Rok 2018:
1. Cykliczne zajęcia badmintona
2. Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
3. Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
4. Lekcje pokazowe squasha
5. ABC Squasha dla początkujących
6. Cykl turniejów squasha
7. Lekcje pokazowe squasha
8. Cykliczne zajęcia Krav Magi
9. Lekcje pokazowe Krav Magi
10. Turniej tenisa ziemnego Tenis 10
11.Turniej tenisa ziemnego Yonex Cup
12. Rodzinny Piknik Badmintona (rodzinne rozgrywki w badmintona połączone z rekreacją i
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zabawami)
13. Turniej Legia Badminton Schools (rozgrywki badmintona dla dzieci)
14. Turniej Tenis Cup (rozgrywki tenisa ziemnego)
15. Turniej Legia Tenis 10 (rozgrywki tenisa ziemnego)
16. Biegam bo lubię (bieg charytatywny z udziałem 950 osób)
17. Turniej Junior Tenis Cup (rozgrywki tenisa ziemnego dla dzieci)
18. Mikołajkowe Nocne granie (rozgrywki squasha i badmintona dla dorosłych, gry i zabawy
ruchowe dla dzieci)
19. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

Rok 2017:
1. Turniej Tenis 10 o Puchar Burmistrza Grodziska Maz.
2. Dzień Dziecka w Grodzisku Maz. (uczestnik)
3. Zajęcia pokazowe squasha i badmintona
4. Cykliczne zajęcia szkółki Akademia Sportu
5. Piknik sąsiedzki w Starej Wsi (uczestnik)
6. Zajęcia pokazowe badmintona
7. Turniej badmintona Kawasaki Cup

Informacja o działalności Fundacji w zakresie korzystania z dotacji celowych w ramach środków
publicznych.

Rok 2020
Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Beneficjent otwartego konkursu Gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczącego organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny badminton:
- Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
- Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
- Badminton Camp
- Cykl turniejów badmintona
2. Beneficjent otwartego konkursu Gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczącego organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny squasha:
- ABC Squasha (zajęcia dla początkujących)
- Turnieje squasha
- Zajęcia squasha
- Liga squasha
2. Beneficjent otwartego konkursu Gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczącego organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny piłka nożna:
- Liga Piątek (amatorskie rozgrywki ligowe piłki nożnej dla dorosłych)
- Liga Sołectw (amatorskie rozgrywki ligowe piłki nożnej sołectw)
- Strefa otwartych boisk dla sołectw (bezpłatne treningi dla sołectw)

Rok 2019
Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Umowa nr 2019/0508/1651/Udot/DS/04/MZ z Ministerstwem Sportu i Turystyki pod nazwą
„CrosStrefa – zawody cross fitness”, dotycząca organizacji zawodów cross fitnessowych (2 edycje).
2. Umowa nr 111/2019/3300015068/405 z Ministerstwem Obrony Narodowej pod nazwą
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„Militarna Strefa Sportu”, dotycząca organizacji turnieju piłki nożnej dla służb mundurowych,
młodzieży szkół mundurowych oraz cywili.
3. Umowa nr 20/2019 zawarta z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotycząca organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny badminton:
- Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
- Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
- Lato Badmintona (plenerowe zajęcia na terenie gminy Grodzisk Maz.)
- Cykl turniejów badmintona
4. Umowa nr 21/2019 zawarta z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotycząca organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny squash:
- ABC Squasha (zajęcia dla początkujących)
- Cykl turniejów squasha
- Squash Lato (plenerowe zajęcia squasha na terenie gminy Grodzisk Maz.)
- Squash Camp (otwarte warsztaty squasha)
5. Umowa nr 22/2019 zawarta z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotycząca organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny krav maga:
- Warsztaty samoobrony z elementami Krav Magi
- Lekcje pokazowe samoobrony z elementami Krav Magi

Realizacja zadania publicznego w ramach programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022:
1. Umowa z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w ramach programu Pionierzy
Polskiej Niepodległości, dotycząca realizacji zadania pod nazwą „Strefa Niepodległego Sportu”,
polegającego na przygotowaniu wystawy o tematyce patriotyczno-sportowej związanej z
prekursorami polskiego sportu w latach 1918-1938.

Rok 2018
Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Umowa nr 27/K/2018 zawarta z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotycząca organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny badminton:
- Cykliczne zajęcia badmintona (60 zajęć)
- Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
- Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona (8 turniejów)
- Lekcje pokazowe badmintona (20 lekcji)
2. Umowa nr 26/K/2018 zawarta z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotycząca organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny squash:
- ABC Squasha dla początkujących
- Cykl turniejów squasha (4 turnieje))
- Lekcje pokazowe squasha (20 lekcji)
3. Umowa nr 26/K/2018 zawarta z Gminą Grodzisk Mazowiecki dotycząca organizacji zajęć
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez, zawodów i rozgrywek sportowych w zakresie
dyscypliny krav maga:
- Cykliczne zajęcia Krav Magi (47 zajęć)
- Lekcje pokazowe Krav Magi (20 spotkań)
4. Umowa nr 108/ES – SE -IVD-291G/18 zawarta z Województwem Mazowieckim,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, dotycząca realizacji zadania
publicznego pod nazwą Rodzinny Piknik Badmintona.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe:
1. Ośrodek sportowy :
- korty do gry w: squasha i badmintona wraz z niezbędnym sprzętem: siatki, słupki, stoły do gry w
tenisa stołowego (na podstawie umowy o współpracę z ośrodkiem sportowym),
- zaplecze sanitarne (prysznice, szatnie)
- bezpłatny parking

Zasoby kadrowe:
1. Sędziowie - 3 profesjonalnych sędziów, posiadających doświadczenie związane z sędziowaniem
rozgrywek sportowych.
2. Ratownik medyczny– wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie
ratownictwa medycznego.

Wkład własny osobowy:
1. Koordynator projektu (w ramach pracy społecznej) - 1 osoba, doświadczona w zakresie
koordynowania prac nad licznymi projektami, odpowiedzialna za monitoring działań i koordynację
projektu "Mikołajkowe Nocne Granie".
2. Członek zespołu (w ramach pracy społecznej) - 1 osoba, doświadczona w zakresie organizacji
wydarzeń, eventów, imprez. Pomoc podczas realizacji projektu "Mikołajkowe Nocne Granie" w
zakresie organizacyjnym.
3. Członek zespołu (w ramach pracy społecznej) - 1 osoba, doświadczona w zakresie promocji
wydarzeń, eventów, imprez. Pomoc podczas realizacji projektu "Mikołajkowe Nocne Granie" w
zakresie marketingowym: promocji i upowszechnienia informacji o projekcie.
4. Księgowa (w ramach pracy społecznej) - 1 osoba, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy
zawodowej związanej z księgowością, finansami, posiadająca duże doświadczenie w zakresie
rozliczania zrealizowanych projektów, organizowanymi we współpracy z jednostkami publicznymi,
m.in. MsiT, MON, Urzędem Gminy, Urzędem Marszałkowskim, fundacjami komercyjnymi itd.
5. Wolontariusze – 4 osoby, posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia prac
wolontariackich podczas imprez i wydarzeń sportowych. Pomoc podczas realizacji projektu
"Mikołajkowe Nocne Granie" w zakresie obsługi technicznej oraz w wydawaniu posiłków.

Wycena wkładu własnego osobowego realizującego projekt:
1. Członkowie zespołu:
w zakresie organizacyjnym- 1 osoba x 20 zł/h x 15 h = 300 zł
w zakresie marketingowym - 1 osoba x 20 zł/h x 15 h = 300 zł
2. Koordynator projektu - 1 osoba x 20zł/h x 16 h = 320 zł
3. Księgowa – 1 osoba x 30zł/h x 16 h = 480 zł/
4. Wolontariusze - 4 osoby x 20 zł/h x 6 h = 480 zł
Łącznie - 1 880 zł

Środki pobrane od uczestników zadania:
1. Turniej badmintona: 80 osób x 40 zł/osoba (wpisowe) = 3 200 zł
2. Turniej squasha: 32 osób x 30 zł/osoba (wpisowe) = 960 zł
3. Turniej tenisa stołowego: 30 osób x 25 zł/osoba (wpisowe) = 750 zł
Łącznie - 4 910 zł

Wkład finansowy Fundacji - 200 zł
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obiekt (04.12.2020 r.) 3320,0    

2. Sędziowie (3 osoby x 300 zł) 900,0    

3. Ratownik medyczny (1 osoba x 490 zł) 490,0    

4. Statuetki dla zwycięzców rozgrywek:
badmintona (9 zwycięzców), squasha
(9 zwycięzców) i tenisa stołowego (12
zwycięzców) = 30 statuetek

2400,0    

5. Medale dla wszystkich zawodników
(142 osób)

1704,0    

6. Wyżywienie (18 zł/porcja x 142 osób) 2556,0    

7. Materiały promocyjne (grafika, wydruk
plakatów)

600,0    

8. Koordynator projektu 320,0    

9. Księgowa 480,0    

10. Osoba ds. organizacji 300,0    

11. Osoba ds. marketingu 300,0    

12. Obsługa techniczna (wolontariat - 4
osoby)

480,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13850,0 6860,0 6990,0

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,
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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 - 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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