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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: Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
uczniowskich klubów sportowych Urzędu m. st. Warszawy:600, Kod pocztowy: 01-503, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Aleja Wojska Polskiego, Numer posesji: 41, Numer lokalu: 18, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Warszawa, Gmina: Żoliborz (dzielnica), Strona www: www.pilkarskaferajna.pl, Adres e-mail: biuro@pilkarskaferajna.pl,
Numer telefonu: 693995343
 
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)

Mateusz Nagórski
 
Adres e-mail: nagorski.mateusz@gmail.com Telefon: 693995343

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Piłkarski Turniej Niepodległości

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2019 Data
zakończenia

30.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Istnieją w historii Polski wydarzenia, które jednoczyły zwaśnionych na co dzień i różniących się między sobą Polaków.
Takim wydarzeniem było odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Właśnie w tym okresie nastąpiło zjednoczenie Polaków
wokół wspólnej sprawy. Ramię w ramię stanęły obok siebie osoby o różnych światopoglądach i wrażliwościach. W
dzisiejszej podzielonej sporami politycznymi Polsce potrzeba przypominać o tym wyjątkowym czasie i budować mosty.
UKS Piłkarska Ferajna dostrzega wielką szansę, aby poprzez sport zbliżać do siebie nawzajem młodych Polaków i rozwijać
ich pasję do aktywności fizycznej. Piłkarski Turniej Niepodległości to wydarzenie piłkarskie, edukacyjne i wspólnotowe,
które przeznaczone jest dla dzieci w wieku 8-11 lat, na co dzień uczniów warszawskich i podwarszawskich szkół. Turniej
będzie miał charakter ponadlokalny. Jest to kontynuacja I edycji Piłkarskiego Turnieju Niepodległości, który odbył się w
2018 roku. W II edycji weźmie udział o dwie drużyny więcej, niż w I edycji. Udział w turnieju ma charakter otwarty.
Informacja o turnieju znajdzie się na stronie Facebook Piłkarskiej Ferajny. Zgłoszenia poprzez e-mail
biuro@pilkarskaferajna.pl będą zbierane do 30 września 2019 roku. Centralnym punktem wydarzenia jest rywalizacja
piłkarska, w której weźmie udział 12 zespołów (każda drużyna maksymalnie po 12 zawodników). Podczas turnieju zostanie
przybliżona uczestnikom historia odzyskania niepodległości. Zawodnicy wezmą udział w spotkaniu z edukatorem,
konkursach historycznych oraz quizach. Nad sprawiedliwymi wyrokami podczas gry będzie czuwało dwóch sędziów, a za
opiekę medyczną będzie odpowiadać licencjonowana pielęgniarka. Druga edycja Piłkarskiego Turnieju Niepodległości
odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku w hali sportowej LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego
Witkiewicza przy ulicy Elbląskiej 51 w Warszawie. Na zakończenie każda z drużyn otrzyma pamiątkowy puchar oraz
nagrody rzeczowe (stroje sportowe, gry edukacyjne). Dla trzech pierwszych drużyn przewidziane są medale (36 medali),
każdy z zawodników otrzyma nagrodę okolicznościową. Przewidziane są również nagrody indywidualne w postaci
statuetek oraz piłek za zwycięstwo w konkursie umiejętności piłkarskich. W I edycji partnerami wydarzenia było Muzeum
Niepodległości w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej. W II edycji planowane jest podtrzymanie współpracy z
wymienionymi podmiotami oraz rozszerzenie o Muzeum Historii Polski.
Miejsce realizacji
Hala sportowa LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przy ulicy Elbląskiej 51 w Warszawie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Realizacja turnieju piłkarskiego W turnieju weźmie udział 12
drużyn po maksymalnie 12
zawodników. Spodziewana liczba
młodych piłkarzy wynosi zatem
120-144.

Karty zgłoszeniowe drużyn

Promocja systematycznego uprawiania sportu W zawodach weźmie udział od 120
do 144 zawodników. Sama formuła
aktywizująca młodych piłkarzy,
która odbywa się w sprzyjającej
atmosferze fair-play ma na celu
skojarzenie uprawiania sportu z
przyjemnymi emocjami. Ponadto
przekaz trafi do rodziców, którzy
tego dnia zasiądą na trybunach
hali.

Zostanie opublikowana relacja z
wydarzenia oraz galeria zdjęć na
funpage Piłkarskiej Ferajny oraz w
lokalnych mediach.

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
Piłkarska Ferajna to wyjątkowe miejsce na mapie futbolowej Warszawy, a ściślej mówiąc - na Żoliborzu. Jesteśmy szkółką
piłkarską, która otwiera drzwi sportowej przygody dla każdego dziecka! Witamy wszystkich, którzy chcą w przyjaznej
atmosferze rozwijać swoją sprawność, uczyć się gry w piłkę nożną, nawiązywać nowe relacje i cieszyć się sportem. U nas
treningi odbywają się bez presji na wynik sportowy, ale pod okiem profesjonalnych trenerów. Historia i tradycja naszego
miasta jest dla nas ważna. Piłkarska Ferajna powraca do ideałów, które stały u podstaw pierwszych klubów warszawskich,
w których sport pełnił przede wszystkim rolę wychowawczą. Piłkarska Ferajna prowadzi na co dzień treningi dla 100 dzieci
w wieku 4-11 lat.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Piłkarska Ferajna od 2015 roku realizuje zajęcia piłkarskie w Warszawie. Od ponad trzech lat klub oprócz treningów
organizuje liczne turnieje oraz pikniki sportowe. Od początku istnienia bardzo dobrze układa się relacja z Urzędem
Dzielnicy Żoliborz M.st. Warszawy. Już trzy lata z rzędu Piłkarska Ferajna otrzymuje dotację na szkolenie dzieci i młodzieży.
W zeszłym roku Piłkarska Ferajna zrealizowała I edycję Piłkarskiego Turnieju Niepodległości. Zawody zostały
zorganizowane jako zadanie publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Celem
Piłkarskiej Ferajny jest realizacja kolejnych edycji Piłkarskiego Turnieju Niepodległości w kolejnych latach, aby wydarzenie
trwale wpisało się w sportowy krajobraz Warszawy.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Pachołki, stożki, nagrody rzeczowe.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem hali 1500,0    

2. Opieka medyczna 400,0    

3. Opieka sędziowska 800,0    

4. Spiker 400,0    

5. Sprzęt niezbędny do organizacji turnieju 1600,0    

6. Trofea sportowe (puchary, medale, statuetki) 1700,0    

7. Nagrody rzeczowe 2000,0    

8. Materiały promocyjne 500,0    

9. Wynajem nagłośnienia 300,0    

10. Woda dla uczestników 300,0    

11. Koordynator zadania 500,0    

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

.............................................

.............................................
(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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