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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 "Akademia Piłkarska Szydłowiec", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Szydłowieckiego:
EZ.4222.1.3.13.2012, Kod pocztowy: 26-500, Poczta: Szydłowiec, Miejscowość: Szydłowiec, Ulica:
Stanisława Staszica, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 5, Województwo:mazowieckie, Powiat:
szydłowiecki, Gmina: Szydłowiec, Strona www: , Adres e-mail: d.gawor@ksapsz.com, Numer
telefonu: 886-668-407,
 
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)

Dominik Gawor
 
Adres e-mail: d.gawor@ksapsz.com Telefon: 886-668-407

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego SZYDŁOWIEC CUP 2021 - MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.11.2021 Data
zakończenia

20.12.2021

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

Zadanie publiczne p.n. SZYDŁOWIEC CUP 2021 - MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ polegało
będzie na zorganizowaniu całodziennego turnieju zarówno dla adeptów naszego Klubu jak i innych
zaproszonych drużyn z województwa mazowieckiego. KS "Akademia Piłkarska Szydłowiec"
organizuje wiele turniejów: turnieje lokalne, o zasięgu ponadlokalnym, turnieje charytatywne oraz
corocznie organizowany turniej międzynarodowy w ramach międzynarodowego sportowego
spotkania w Szydłowcu. Chcielibyśmy, aby również MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ wpisał się
cyklicznie w kalendarz organizowanych przez nas imprez sportowych, wpływając pozytywnie na
integrację dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego oraz promując piłkę nożną jako
dyscyplinę wszechstronnie rozwijającą organizm młodego człowieka.

Adresatami naszego zadania są dzieci w wieku 10 - 11 lat z terenu województwa mazowieckiego,
m.in.z Warszawy, Radomia czy naszych okolicznych miejscowości. Planujemy rozgrywki w dwóch
grupach po 5 w każdej - max.12 zawodników + 1 trener każda - w sumie ok. 100 - 120 uczestników.
W poszczególnych grupach mecze zostaną rozegrane systemem każdy z każdym. Drużyny z dwóch
pierwszych miejsc rozegrają spotkania o miejsca I - III. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z tabelą
punktową - zwycięstwo 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt. Każdy mecz potrwa 12 minut (bez
zmiany stron). Każda ekipa rozegra 5 meczy, przy czym drużyny będą grały w sześcioosobowych
składach (bramkarz i 5 zawodników w polu). Podczas turnieju rozegranych zostanie w sumie 22
meczy w oparciu o przygotowany przez organizatora regulamin. Na zakończenie turnieju wręczymy
młodym uczestnikom rozgrywek medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Mecze sędziować będzie dwóch sędziów z uprawnieniami związkowymi. Zapewnimy również opiekę
medyczną podczas trwania rozgrywek.
Oprócz ciepłego posiłku dla wszystkich uczestników zadania, który zapewnimy w formie cateringu -
rodzice naszych młodych adeptów przygotują tradycyjnie już słodki poczęstunek oraz kawę i
herbatę zarówno dla samych zawodników, jaki i towarzyszących im rodziców i przyjaciół czy
mieszkańców Szydłowca, którzy będą bacznie obserwować sportowe zmagania na boisku.
O ile pozwoli na to trwająca obecnie sytuacja epidemiologiczna - planujemy udział ok. 50 odbiorców
naszego zadania, a sam turniej zorganizowany zostanie zgodnie z obowiązującym w danym
momencie reżimem sanitarnym.

W przerwach pomiędzy rozgrywkami planujemy krótki pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
skierowany do młodych uczestników turnieju. W prosty i zrozumiały sposób zostanie przekazana
dzieciom podstawowa wiedza z tego zakresu. Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu
zagrożonego życia. W celu dobrego przekazania wiedzy i podejmowania działań praktycznych należy
wdrożyć już najmłodszych. Celem planowanego pokazu jest przede wszystkim kształtowanie
świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie
dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Głównym celem realizacji naszego zadania jest przede wszystkim promowanie oraz wspieranie
rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza, promocja zdrowego i
sportowego stylu życia oraz odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
poprzez organizację atrakcyjnych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
Organizacja powyższego wydarzenia pozwoli na wspólną, ponadlokalną integrację. da młodym
zawodnikom okazję do spełniania swoich sportowych pasji oraz mnóstwa zadowolenia z ich
realizacji.

Wszyscy uczestnicy planowanego zadania publicznego zostaną poinformowani o pozyskaniu na ten
cel dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ponadto informacja o
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finansowaniu przedsięwzięcia ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego zostanie
umieszczona zarówno na plakatach jak i na oficjalnej stronie Klubu na FB.

Termin realizacji zadania: 4 lub 5 grudzień 2021 r. w godz. od 8:00 do ok. godz. 16:00.

Miejsce realizacji

Zadanie publiczne w całości zrealizowane zostanie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Szydłowcu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Jeden dzień turniejowy w ramach
SZYDŁOWIEC CUP 2021 -
MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ

100 % Fotorelacja, informacje w
mediach społecznościowych,
plakaty.

Udział w turnieju ok. 10 drużyn min. 80% Protokoły zgłoszeniowe
drużyn.

Udział w turnieju ok. 100 - 120
młodych piłkarzy i ich trenerów

min. 80% Protokoły zgłoszeniowe
drużyn, fotorelacja

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

Charakterystyka oferenta

KS "Akademia Piłkarska Szydłowiec" od 2012 roku prowadzi szkolenie sportowe z zakresu piłki
nożnej. W Klubie swoje umiejętności piłkarskie kształci i udoskonala ok. 100 dzieci i młodzieży w
wieku 8-15 lat z Szydłowca i okolic - w kilku kategoriach wiekowych. Wszyscy młodzi zawodnicy
Akademii biorą udział w rozgrywkach ligowych, sparingach oraz częstych turniejach.
Wszelkie działania podejmowane przez KS Akademia Piłkarska Szydłowiec mają na celu przede
wszystkim upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie aktywnego i zdrowego
stylu życia. Treningi, mecze piłkarskie oraz wszystkie organizowane przez Klub turnieje wpływają
pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży, wskazują alternatywne, zdrowe formy spędzania czasu
wolnego, pozwalają także na utrzymanie w cyklu treningowym dzieci i młodzież uprawiających piłkę
nożną, przygotowując ich do rozgrywek ligowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

AP Szydłowiec w czasie 8 lat swojej działalności zorganizowała ponad 30 turniejów, w tym
charytatywnych, o różnej wielkości, zasięgu i prestiżu. Posiada również doświadczoną kadrę
trenerską, która w latach wcześniejszych, jak również obecnie angażuje się w różnego rodzaju
przedsięwzięcia sportowe, w związku z czym posiada doświadczenie w organizacji podobnych



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 356c-1bfc-cdec

projektów. Kadra trenerska posiada doświadczenie w organizacji turniejów i projektów sportowych
organizowanych we współpracy z czołowymi klubami polskimi. Trenerzy współpracowali także z
instytucjami organizującymi imprezy sportowe, kursy, staże i wyjazdy szkoleniowe w ramach
projektów unijnych.
Największym, "sztandarowym" turniejem piłkarskim realizowanym przez KS "Akademia Piłkarska
Szydłowiec" jest niewątpliwie Międzynarodowy Turniej Piłkarski- Szydłowiec Cup organizowany już
siedmiokrotnie w ramach międzynarodowego sportowego spotkania w Szydłowcu. W turnieju tym
każdego roku bierze udział około 300 dzieci i młodzieży (każdego roku inny rocznik) z terenu całej
Polski i przynajmniej czterech krajów Europy. Jest to niewątpliwie największa impreza tego typu w
wniosek regionie radomskim.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania KS "Akademia Piłkarska Szydłowiec" wykorzysta posiadany sprzęt sportowy
będący własnością klubu, umożliwiający prowadzenie atrakcyjnych zajęć ogólnorozwojowych,
piłkarskich oraz przeprowadzanie rozgrywek sportowych. Posiadany sprzęt jest sukcesywnie
modernizowany i uzupełniany, m.in.: bramki, piłki, narzutki, stroje meczowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup medali i nagród dla wszystkich
uczestników zadania (ok. 100 - 120 os.)

4000,0    

2. Wynajęcie hali oraz stołówki szkolnej
na potrzeby cateringowe

1000,0    

3. Wynajęcie opieki medycznej 600,0    

4. Wynagrodzenie 2 sędziów 800,0    

5. Wynagrodzenie 2 trenerów 1500,0    

6. Catering - ciepły posiłek dla wszystkich
uczestników (ok. 100 - 120 os.)

2100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

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;
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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 - 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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