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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 Olimp Stok Lacki , Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000630220, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Stok Lacki, Ulica: Siedlecka ,
Numer posesji: 199 B, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce, Strona www:
, Adres e-mail: olimpmarko24@gmail.com, Numer telefonu: 503723868,
 
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)

Marek Zdunek
 
Adres e-mail: olimpmarko24@gmail.com Telefon: 503
723 868

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Olimp Cup na Mazowszu – Turniej piłki nożnej 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.08.2020 Data
zakończenia

31.08.2020

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

W ramach zadania zostanie zorganizowany dwudniowy turniej piłki nożnej „Olimp Cup na
Mazowszu” dla dzieci z roczników 2009 i 2010. Turniej odbędzie się na boisku sportowym w
miejscowości Chodów w Gminie Siedlce. W ramach zawodów dzieci rozegrają mecze w systemie
każdy z każdym. Odbędą się dodatkowe konkurencje takie jak żonglerka piłkarska czy rzuty karne.
W dwudniowym turnieju będą rywalizować dzieci - mieszkańcy województwa mazowieckiego z
terenu powiatu siedleckiego oraz powiatów sąsiednich. Zadanie ma na celu wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej na Mazowszu, a także promocję sportów futbolowych wśród
dziecięcych mieszkańców Mazowsza. Aktywizacja młodych mieszkańców i zagospodarowanie ich
czasu wolnego, ruch na świeżym powietrzu i gra fair play to główne zadania naszego
przedsięwzięcia. W ramach realizacji wydarzenia zostaną zakupione: medale, puchary, statuetki,
nagrody rzeczowe dla uczestników oraz niezbędny sprzęt sportowy potrzebny do przeprowadzenia
turnieju. Ze środków pozyskanych z dotacji chcielibyśmy zapewnić dla uczestników: poczęstunek i
napoje, sędziego piłkarskiego oraz opiekę medyczną. Wydarzenie sportowe odbędzie się w sierpniu
2020 roku. W trakcie trwania turnieju będzie promowane Województwo Mazowieckie poprzez
informacje przekazywane przez spikera, który będzie informował publiczność i zawodników, że
przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Miejsce realizacji

Boisko sportowe w miejscowości Chodów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników będących
odbiorcami zadania

120 lista obecności, zdjęcia

Liczba zorganizowanych dni
turniejowych

2 lista obecności, 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

Stowarzyszenie Olimp Stok Lacki powstało w 2016 roku, od początku swej działalności prowadzi
zajęcia z piłki nożnej dla dzieci z terenu Gminy Siedlce. W chwili obecnej prowadzimy 5 sekcji
drużynowych dla różnych roczników. W naszej szkółce piłkarskiej zawodnikami są zarówno chłopcy
jak i dziewczęta. Działamy głównie w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Siedlce. Od kilku lat
organizujemy również turnieje piłkarskie o zasięgu lokalnym i regionalnym, mecze sparingowe i
zawody, nasi zawodnicy rozgrywają również mecze ligowe. Jesteśmy dumni z naszych
podopiecznych, którzy reprezentują Gminę Siedlce na imprezach wyjazdowych m.in. w III
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Respect Cup 2018. Gra w piłkę pomaga dzieciom uczyć się
współpracy, dyscypliny i odpowiedzialności, nasi zawodnicy są zgraną drużyną, która potrafi dążyć
do celu. Chcemy wspierać dzieci w rozwoju ich sportowych talentów i zapewnić im możliwość
współzawodnictwa na profesjonalnie przygotowanym turnieju.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w organizowaniu turniejów piłkarskich. Od 2018 roku
regularnie przeprowadzamy 8 turniejów piłki nożnej rocznie dla dzieci w różnych grupach
wiekowych. Jest to 4 turnieje zimowe i 4 turnieje letnie. Od kilku lat współpracujemy z sektorem
publicznym i pozyskujemy środki na realizację naszych działań statutowych. Organizowaliśmy
między innymi:
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Siedlce 2019,
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Siedlce 2018,
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Siedlce 2017,
Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Siedleckiego 2018.
Ponadto w roku 2019 Stowarzyszenie realizowało zadanie "Szkolenie dzieci oraz współzawodnictwo
w piłce nożnej", które było wsparte ze środków finansowych Gminy Siedlce w ramach otwartego
konkursu ofert.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wykorzystamy posiadane zasoby kadrowe - 8 osób, które mają doświadczenie w organizacji
turniejów sportowych są to członkowie stowarzyszenia i rodzice dzieci należących do naszej szkółki
piłkarskiej. Pracę przy organizacji turnieju osoby zaangażowane wykonają nieodpłatnie w ramach
wolontariatu. Ponadto posiadamy zaplecze techniczne takie jak nagłośnienie oraz część sprzętu
sportowego takiego jak np. bramki. Wójt Gminy Siedlce nieodpłatnie udostępni boisko w
miejscowości Chodów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Medale, puchary, statuetki 2600,0    

2. Napoje i poczęstunek 2500,0    

3. Sędzia piłkarski 500,0    

4. Opieka medyczna 500,0    

5. Nagrody rzeczowe dla uczestników 2400,0    
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6. Sprzęt sportowy niezbędny w trakcie
trwania turnieju

2500,0    

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:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)
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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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