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: Ludowy Klub Sportowy Świt w Staroźrebach , Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Prowadzona Przez Starostę Płockiego: 15,
Kod pocztowy: 09-440, Poczta: Staroźreby, Miejscowość: Staroźreby, Ulica: Wiatraczna , Numer
posesji: 14, Województwo: mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Staroźreby, Strona www:
https://switstarozreby.futbolowo.pl/, Adres e-mail: swit.starozreby@op.pl, Numer telefonu: 697
490 671,
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)

Łukasz Ziembiński
Adres e-mail: luka.ziembinski@gmail.com Telefon:
697490671

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej w Staroźrebch

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

07.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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08.03.2020

Opis zadania
Halowy Turniej Piłki Nożnej dla drużyn młodzieżowych z województwa mazowieckiego. W ramach
powierzonego zadania publicznego klub zorganizuje dwudniowy turniej w piłkę nożną o zasięgu
wojewódzkim. Dzięki tej imprezie będziemy popularyzować tą
dyscyplinę sportu wśród mieszkańców Mazowsza. Turniej odbędzie się na hali sportowej w
miejscowości Staroźreby. Zorganizujemy zawody dla 16 drużyn w których weźmie udział ok 160
osób. Rywalizacje rozbijemy na dwa dni sobotę i Niedzielę. Zgłoszone do udziału drużyny
rozlosujemy na 4 grupy po 4 drużyny. Jednego dnia rywalizować będą grupy A i B następnego grupy
C i D. Drugiego dnia rywalizacji po niezakończeniu gier w fazie grupowej rozegrana zostanie faza
pucharowa i mecze w walce o medale. Udział w turniejach będzie całkowicie bezpłatny i dostępny
dla wszystkich chętnych drużyn amatorów z całego Mazowsza. Piłka nożna najbardziej popularną
dyscypliną sportową w naszym kraju. Organizowane zawody będą okazją do wspólnego spędzania
czasu przez całe rodziny. Informacje o turnieju znajdą się na stronie internetowej, portalach
społecznościowych i internetowych, a także na tablicach ogłoszeń szkół i klubów sportowych z
terenu Mazowsza.
Podczas rozgrywania turniejów zapewniona zostanie niezbędna opieka medyczna i wyżywienie dla
wszystkich uczestników, oraz nagrody rzeczowe dla uczestników.
Miejsce realizacji
Hala Sportowa w Staroźrebach, Staroźreby, ulica Szkolna 7

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzrost liczby zawodników klubu
70
sportowego LKS Świt w Staroźrebach o
10 osób zarejestrowanych w systemie
Extranet

Wydruk listy zawodników z
systemu Extranet

Zaangażowanie drużyn do rywalizacji
sportowej

lista obecności zawodników

16 drużyn

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
LKS Świt w Staroźrebach jest klubem sportowym, zarejestrowanym w ewidencji Starosty Płoskiego,
zrzeszonym w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. W klubie uczestniczą w rozgrywkach
ligowych 4 drużyny - jedna seniorska oraz trzy młodzieżowe.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
LKS Świt w Staroźrebach jest klubem z 70 letnią tradycją. Posiadamy doświadczenie w
organizowaniu turniejów w piłkę nożną. Organizowaliśmy turnieje międzynarodowe w latach 2010
oraz 2012 w ramach programu Syrenka. W 2020 roku odbyły się 2 turnieje; w dniu 02 lutego 2020
odbył się turniej halowej piłki nożnej rocznik 2003 objęty patronatem starosty Płockiego, natomiast
w dniu 01 lutego 2020 odbył się turniej halowej piłki nożnej drużyn niezrzeszonych o puchar Prezesa
Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
- hala sportowa
- trenerzy piłki nożnej – 2 osoby , (trenerzy posiadają legitymacje trenerskie i instruktorskie)
- ratownicy medyczny - 4 osoby, (ratownik z ważnymi uprawnieniami ratownika medycznego, lub
pielęgniarki pozwalającymi zabezpieczać imprezy od strony medycznej)
- licencjonowany sędzia piłkarski - 4 osoby. (sędzia posiada uprawnienia do sędziowania wydane
przez POZPN)
- Łukasz Ziembiński - koordynator projektu - wiceprezes klubu sportowego. Koordynator odpowiada
za prawidłową realizację zadania, w tym kontakt z Urzędem Marszałkowskim, nadzór nad
prawidłową realizacją zadania, rozliczenie zadania, oraz zarządzanie personelem.
- Tomasz Karpiński- nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej.
- wolontariusze współpracujący z klubem to osoby z doświadczeniem w organizowaniu zawodów
sportowych, pasjonaci sportu, trenerzy. Wolontariusze zadbają o czystość i porządek na obiekcie
sportowym. Przy pracach związanych z przygotowaniem boisk i terenu do przeprowadzenia tak
dużych imprez będzie pracowało wielu wolontariuszy.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Nagrody; puchary

1200,0

2.

Opieka Medyczna

800,0

3.

Usługi Spikera

1000,0

4.

Katering

4000,0

5.

Obsługa Sędziowska

2000,0

6.

Służba Porządkowa

1000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

V. Oświadczenia
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d086-2449-6b08

10000,0

Z innych
źródeł

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. 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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