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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 Na Rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000622484, Kod pocztowy: 05-152, Poczta: Czosnów, Miejscowość: Czosnów, Ulica: Strażacka, Numer
posesji: 26, Województwo:mazowieckie, Powiat: nowodworski, Gmina: Czosnów, Strona www: -, Adres e-mail:
srslomna@gmail.com, Numer telefonu: 504462528
 
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)

Kamil Ocipka
 
Adres e-mail: srslomna@gmail.com Telefon: 504462528

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Sportowy tydzień z tenisem stołowym

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2019 Data
zakończenia

31.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Przeprowadzimy tydzień treningów tenisa stołowego pod kierownictwem dwóch trenerów. Jednym z nich będzie trener z
ogromnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu tenisa stołowego. Drugim prowadzącym będzie Instruktor tenisa
stołowego - sparingpartner w jednej osobie. Przeprowadzimy 6 jednostek treningowych z których każda będzie trwała 3
godziny. Każdy trening będzie bardzo intensywny i będzie dotyczył innego tematu tenisa stołowego: 1. Kształtowanie
pewności w podstawowych zagraniach ataku (fh i bh) 2. Praca nóg w ataku (małe kroczki, krok odstawno dostawny,
jednym krokiem) 3. Obrona - Blok (aktywny, amortyzowany) 4. Przebicie w połączeniu z kontratakiem 5. Zmienność w
tenisie stołowym (zmiana miejsca upadku, rotacji, szybkości, siły) 6. Gra właściwa, analiza przepracowanych zagrań Każdy
trening będzie kończył się grą na punkty sprawdzającą wykorzystanie nowych umiejętności. Ostatniego dnia rozegramy
turniej, który zweryfikuje nowe umiejętności uczestników zadania. Nasze stowarzyszanie działa na rzecz mieszkańców
woj. Mazowieckiego. Odbiorcami zadania będą osoby które pasjonują się tenisem stołowym (amatorzy - osoby nie
związane zawodowo z dyscypliną). Tym zadaniem chcemy też zachęcić do gry tenisa stołowego osoby, które wcześniej nie
miały styczności z tą dyscypliną. Ważnym elementem zadania będzie trener instruktor, który będzie też wprowadzał
zawodników całkowicie początkujących w podstawy tenisa stołowego. Odbiorcami będą osoby w każdym wieku, kobiety i
mężczyźni. Wydarzenie będzie bezpłatne. Specjalnie pod projekt zostanie napisany plan szkoleniowy biorący pod uwagę
osoby rozpoczynające przygodę z tenisem stołowym oraz osoby które już maja podstawowe umiejętności. Dlatego też
niezbędne jest zatrudnienie odpowiedniego trenera prowadzącego z doświadczeniem i kwalifikacjami, który przygotuje i
przeprowadzi z powodzeniem mikro plan szkoleniowy.
Miejsce realizacji
Zespół szkół publicznych w Łomnie przy ul. Kochanowskiego 89

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Podniesienie poziomu sportowego uczesników Każdy uczestnik poprawi technikę
gry i pozna 2 nowe techniki

Weryfikuje trener prowadzący

Zwiększenie zainteresowania tenisem stołowy Przyciągnięcie 10-20 nowych
zawodników

Weryfikuje trener prowadzący

Zwiększenie świadomości zawodników w
zakresie techniki tenisa stołowego

Nauczenie każdego zawodnika co
najmniej dwóch nowych zagrań

Weryfikuje trener prowadzący

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

Charakterystyka oferenta
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU jest instytucją która promuje i popularyzuje tenis stołowy. Mamy już
doświadczanie w prowadzeniu drużyny ligowej w rozgrywkach mazowieckiego związku tenisa stołowego. Prowadzimy
zajęcia w których szkolimy dzieci zaszczepiając im miłość do sportu. Ludzie tworzący nasze stowarzyszenie to pasjonaci dla
którymch sport i rozwój tenisa stołowego znaczy bardzo wiele. Organizowaliśmy kilka imprez sportowych o charakterze
charytatywnym. W naszych szeregach mamy instruktorów tenisa stołowego z doświadczeniem sportowym i
organizacyjnym.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Organizacja imprez promujących kulturę fizyczną i sport na rzecz mieszkańców Gminy Czosnów 2017/2018: -Treningi dla
różnych kategorii wiekowych - Treningi kilka razy w tygodniu dla dzieci - Prowadzenie drużyny ligowej - 8 turniejów z cyklu
Grand Prix Gminy Czosnów w Tenisie Stołowym -Rozgrywki Ligowe i Rozgrywki Pucharu Polski- uczestnictwo dwóch sekcji
w rozgrywkach V ligi oraz rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych przez Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego.
Zorganizowaliśmy także trzy turniej: Dwa z nich pod nazwą Tenisowy turniej Orła były z okazji 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości, dochód z nich przeznaczony był na odbudowę pomnika niepodległości w Czosnowie. Turniej
charytatywny dla Patrycji Ciury Sotomskiej – dochód przeznaczony na leczenie dziewczynki. Turnieje te odbywały się po
patronatem Wójta Gminy Czosnów. Otrzymaliśmy dofinansowanie z gminy.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
hala sportowa stoły do tenisa stołowego, płotki okalające pola gry, siatki którymi dysponuje stowarzyszenie rakietki dla
nowych uczestników

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
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1. Koordynator projetku 1000,0    

2. Trener prowadzący 3000,0    

3. Piłki do treningów 500,0    

4. Instruktor 1500,0    

5. Nagrody na turniej kończący cykl treningów 1000,0    

6. Promocja wydarzenia 1500,0    

7. Obsługa hali 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500,0 9500,0 0,0

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. 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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