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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: Klub Sportowy Delta Warszawa, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000111565, Kod
pocztowy: 02-911, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Jeziorna, Numer posesji: 2, Województwo:
mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Mokotów (dzielnica), Strona www: www.delta.warszawa.pl, Adres e-mail:
delta@delta.warszawa.pl, Numer telefonu: +48 22 353 86 78
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Andrzej Trzeciakowski
 
Adres e-mail: a.trzeciakowski@delta.warszawa.pl Telefon: +48 601 33
44 80

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mazowiecki Turniej Mini EURO

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.05.2019 Data
zakończenia

06.06.2019

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

Opis zadania
Przedmiotem zadania jest turniej promocyjny piłki nożnej dla przedszkolaków z roczników 2013 i 2014. Turniej ma za
zadanie zachęcić młodych ludzi do zorganizowanego trenowania i być pierwszym przetarciem sportowym dla
uczestników. Najpierw od 06-05-2019 (poniedziałek) wyznaczeni trenerzy opiekunowie będą kontaktować się z
placówkami przedszkolnymi telefonicznie i w samej Warszawie odwiedzać je osobiście aby zapewnić udział jak największej
ilości dzieci. Zaproszenie do bezpłatnego udziału w imprezie ma dotrzeć do jak największej ilości dzieci. Sama impreza-
turniej odbędzie się 11-05-2019 (niedziela) na obiekcie klubu (przewidujemy około 6 godzin atrakcji w tym 3 godziny
bezpośredniej rywalizacji). Dzieci zostaną podzielone na grupy, każda otrzyma nazwę drużyny krajowej z Europy. Zostanie
najpierw przeprowadzony pokazowy trening będący rozgrzewką, a następnie sam turniej Mini EURO. Turniej będzie bez
klasyfikacji aby dzieci dobrze się bawiły i wynik nie przysłonił istoty sprawy ani ich nie zraził do sportu - nie ma
przegranych. Aby zachęcić uczestników do dalszego uczestnictwa każdy uczestnik (dziecko) otrzyma indywidualny dyplom
- nagrodę. W turnieju przewidujemy udział około 80 dzieci. Po zakończeniu turnieju zostaną zostaną zebrane i rozliczone
wszystkie wydatki, które ostatecznie 06-06-2019 zakończy zadanie.
Miejsce realizacji
02-911 Warszawa, ul. Jeziorna 2
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Rywalizacja sportowa - 3 godziny 100% Dokumentacja zadania, raport
końcowy

Rywalizacja sportowa - 80 uczestników nie mniej niż 80% Dokumentacja zadania, raport
końcowy

Animacje - 3 godziny 100% Dokumentacja zadania, raport
końcowy

Animacje - 80 uczestników nie mniej niż 80% Dokumentacja zadania, raport
końcowy

Nagrody dla dzieci - 80 uczestników nie mniej niż 80% Dokumentacja zadania, raport
końcowy

Zachęcenie uczestników do dalszego
uprawiania sportu

poprzez uczestnictwo (na
podstawie punktu 2) 80%

Dokumentacja zadania, raport
końcowy

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
Klub istnieje od 1995 roku, posiada sekcję piłki nożnej i tenisa ziemnego. W klubie trenuje obecnie 600 dzieci urodzonych
w latach 2004 - 2014. Jesteśmy klubem ponad regionalnym i skupiamy zawodników nie tylko z Warszawy ale i z całego
Mazowsza. Wszystkie dzieci odpowiednio dla swojego wieku uczestniczą w rywalizacji sportowej. Zajęcia odbywają się na
obiekcie własnym i obiektach wynajętych na terenie całej Warszawy.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Turniej Mini EURO organizowany jest od 5 lat, od dwóch do trzech razy rocznie. Do dnia dzisiejszego zorganizowaliśmy już
12 takich turniejów. Klub istnieje od 1955 roku, przez ten okres wychował wielu sportowców i obywateli. Realizuje też
wiele projektów poza szkoleniem sportowym. Program „Sportowy Talent” obecnie „Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i
młodzieży” – prowadzimy w ramach programu grupy szkoleniowe od początku istnienia TEGO programu. Wsparcie
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA. Centrum Sportowo-Szkoleniowe – prowadzone od października 2008 roku jako Centrum
Miasta Stołecznego Warszawy na bazie programu dawniej nazywanego „Rewitalizacja”. Warszawskie Dni Sportu – akcja
dla przedszkoli i szkół podstawowych klas I-II (wcześniej 0-II). Akcja zrealizowana od kilku lat z olbrzymim powodzeniem,
dotychczas realizowana wraz z DZIELNICĄ MOKOTÓW. Zorganizowaliśmy już ponad 200 wizyt w szkołach podstawowych.
Od jesieni 2009 program realizowany w dzielnicach Warszawy (Wilanów, Śródmieście, Ochota, Praga Południe, Mokotów).
Delta Cup – akcja dla szkół podstawowych klas IV-VI. Akcja zrealizowana już ponad 160 razy. Obecnie trwają
przygotowania do kolejnych edycji. Wsparcie przez DZIELNICĘ MOKOTÓW i MIASTO ST. WARSZAWĘ. Patronat Burmistrz
Mokotowa. Halowe Mistrzostwa Warszawy – akcja dla szkół podstawowych. Olbrzymia akcja składająca się z wielu
eliminacji. W latach 2006-2018 zostało objętych nią każdorazowo prawie 50 zespołów drużyn dzieci. Wsparcie przez
MIASTO ST. WARSZAWĘ, WOJEWÓDZTWOMAZOWIECKIE. Patronat Prezydent Miasta st.. Warszawy. W nadchodzącym
roku odbywać się będzie 14 edycja tej olbrzymiej imprezy. Lwy Lechistanu Cup – dla uczniów szkoły podstawowej.
Olbrzymi turniej składający się z dwóch faz (turniej eliminacyjny i turniej finałowy) dla chłopców z całego kraju. Impreza
organizowana wraz z DZIELNICĄ WILANÓW. Patronat Burmistrz Wilanowa. W nadchodzącym roku odbywać się będzie 9
edycja tej imprezy.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Bezpośrednio sędziowie, opieka medyczna, trenerzy opiekunowie zespołów z odpowiednimi kwalifikacjami do
wykonywanych prac. W zespole przygotowującym i realizującym znajdują się: pedagog, historyk, 30 trenerów z pełnymi
kwalifikacjami zawodowymi według obowiązujących przepisów, dyplomowana pielęgniarka, rehabilitant i psycholog.
Osoba odpowiedzialna za szkolenie w naszym klubie pracuje w sporcie młodzieżowym od wielu lat i jest autorem wielu
programów miedzy innymi programu: „Zajęcia sportowe jako profilaktyka współczesnych zagrożeń (uzależnień od
alkoholu, narkotyków, i innych substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy i psychomanipulacji)”. Który realizowany
był w Warszawie (2001/2002/2003) wraz MENiS i jest podstawą od kilku lat pracy z młodzieżą w naszym klubie.
Aktywność społeczna i środowiskowa to bardzo ważny element naszej pracy. Działamy w KOMISJI DIALOGU
SPOŁECZNEGO przy Biurze Sportu, w KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO w Dzielnicy Mokotów oraz w innych ciałach
społecznych. Jednym z ważniejszych elementów naszej pracy są kwalifikacje. Trenerzy prowadzący zespoły to absolwenci
AWF lub innych uczelni posiadający dodatkowo II klasę trenerską. Trenerzy pracujący w klubie mają wszelkie niezbędne
przygotowanie do pracy z dziećmi i są nie palący, nie pijący, nie karani.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Obsługa zawodów (obsługa techniczna) 2200,0    

2. Obsługa zawodów (sędziowie zawodów) 2000,0    

3. Medale 1100,0    

4. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zadania
(piłki)

1500,0    

5. Dyplomy - indywidualne nagrody 960,0    

6. Obsługa PR (zdjęcia i ich obróbka, obsługa
informacji na portalach społecznościowych,
projekt dyplomów i ich indywidualizacja)

1300,0    

7. Woda dla zawodników 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9360,0 9360,0 0,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);
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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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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