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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 "Żagle", Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja uczniowskich klubów
sportowych Miasta Stołecznego Warszawy:501, Kod pocztowy: 04-703, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa,
Ulica: Pożaryskiego , Numer posesji: 28, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wawer (dzielnica),
Strona www: www.ukszagle.pl, Adres e-mail: biuro@ukszagle.pl, Numer telefonu: 516 480 611
 
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)

Hubert Dziuba
 
Adres e-mail: hubert.dziuba@ukszagle.pl Telefon: 508219693

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Wypłyń na głębię"- otwarte, amatorskie zawody pływackie o tytuł
Mistrza Wawra

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.04.2019 Data
zakończenia

21.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Profesjonalna organizacja 2-dniowych amatorskich zawodów pływackich w których dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej
oraz młodzież z klas 7-8 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum oraz liceum (bez licencji zawodniczych) mieszkająca lub
uczęszczająca do szkół Miasta Stołecznego Warszawy oraz gmin sąsiadujących np. Otwock, Józefów etc. miałaby
możliwość swoich umiejętności pływackich w duchy prawdziwej sportowej rywalizacji. Rywalizacja będzie przebiegała w
następujących kategoriach oraz stylach: -Dzień pierwszy (czwartek, 23.V.2019): I. Klasy 1-3 SP: 25 m. stylem dowolnym
oraz 25 m. stylem grzbietowym; ll. Klasy 4 SP: 50m. stylem dowolnym, 50m. stylem grzbietowym, 50 m. stylem
klasycznym; lll. Klasy 5 SP: 50m. stylem dowolnym, 50m. stylem grzbietowym, 50 m. stylem klasycznym; IV. Klasy 6 SP:
50m. stylem dowolnym, 50m. stylem grzbietowym, 50 m. stylem klasycznym oraz 25 m. delfinem; V. Klasy 6SP i młodsi:
sztafeta 4x25 m. stylem dowolnym. - Dzień drugi (piątek, 24.05.2019): Vl. Klasy 7 SP: 50m. stylem dowolnym, 50m. stylem
grzbietowym, 50 m. stylem klasycznym 50 delfinem; VIl. Klasy 8SP: 50m. stylem dowolnym, 50m. stylem grzbietowym, 50
m. stylem klasycznym 50 delfinem; Vlll. Klasy 3Gim: 50m. stylem dowolnym, 50m. stylem grzbietowym, 50 m. stylem
klasycznym 50 delfinem; IX. Klasy 3 Gim i młodsi: sztafeta 4x50 m. stylem dowolnym; IX. Klasy 1-3 Liceum: 50m. stylem
dowolnym, 50m. stylem grzbietowym, 50 m. stylem klasycznym 50 delfinem; X. Klasy 3 liceum i młodsi: sztafeta 4x50 m.
stylem dowolnym. Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziane są pamiątkowe dyplomy. 3 najlepszych
zawodników w tym drużyny sztafetowe otrzyma puchary lub medale. Przewiduje się, że w zawadach weźmie udział 200
adeptów pływania.
Miejsce realizacji
Miejscem realizacji zadania publicznego będzie pływalnie OSIR Wawer mieszcząca się w Aninie, przy ulicy V Poprzeczna
22, 04-611 Warszawa.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Promocja pływanie jako rekreacyjnej i
sportowej formy spędzania wolnego czasu

W związku z tym, iż zawody
pływackie mają charakter otwarty i
amatorski a więc egalitarny
prognozowane jest aby wzięło w
nich udział 200 osób.

Rezultat zostanie zmonitorowany
przez porównanie listy zapisanych
do listy startujących.

Wzrost motywacji startujących do poprawy
swoich umiejętności pływackich a co za tym
idzie własnego poziomu sportowego.

Będziemy zachęcać aby każdy
startujący dał z siebie tyle na ile go
stać! Trud każdego startującego
będzie na bieżąco doceniany przez
spikera.

Wyniki, które uzyskają startujący
będą punktem odniesienia do
'podnoszenie poprzeczki' własnych
umiejętności.

Promocja kulturalnego dopingowania oraz
przeciw działanie patologii i apatii.

Zawody będą tak zorganizowane
aby niestartujący w danym czasie
zawodnicy byli obecni na
trybunach i dopingowali swoich
startujących kolegów.

Prowadzący zawody spiker oraz
wyznaczeni wolontariusze będzie
animował doping na widowni a
wszelkie nieprawidłowe
zachowanie będą natychmiastowo
monitorowane i wyjaśniane- do
tego będą odpowiedni
wolontariusze

Budowanie wspólnoty, polepszanie relacji z
rówieśnikami, integracja społeczności
startujących zawodników

Planowana duża liczba startujących
daje niesłychane możliwość
integracji społeczności startujących
reprezentujących różne szkoły czy
miejscowości.

Budowanie wspólnoty będzie
aranżowane przez prowadzącego
zawody w porozumieniu z
opiekunami startujących grup.

Dobra zabawa w towarzystwie równieśników Chcemy aby każdy startujący a
będzie ich ok 200 zakończył
zawody z zadowoleniem dla tego
też, dla każdego przygotowane
zostaną pamiątkowe dyplomy.

Ilość odebranych nagród będzie
świadczyła i osiągnięciu tego
rezultatu.

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
Uczniowski Klub Sportowy Żagle powstał w 2011 roki i od tego czasu nieprzerwanie organizuje sportowe szkolenie dzieci i
młodzieży na treningach stacjonarnych, półkoloniach piłkarskich czy pływackich i obozach sportowo-turystycznych.
Każdego roku klub stara poszerzać swoja ofertę przez powstawanie nowych sekcji sportowych się oraz organizowanie
wielu zawodów sportowych zdobywając tym samym cenne doświadczenie w propagowaniu kultury fizycznej. Władze
klubu oraz jego trenerzy przykładają wszelkich starań aby Uczniowski Klub Sportowy Żagle był miejscem, w którym
magnetyzm sportu wykorzystywany jest we właściwy sposób tj. prowadzi do wzrostu w sile charakteru i służy rozwojowi
człowieka. Oprócz pracy nad rozwojem umiejętności sportowych klub szczególną uwagę zwraca na kwestie
wychowawcze, pracując nad tym, aby powierzone mu osoby miały do czynienia z prawdziwym sportem tzn. takim który:
„…nie wyklucza nikogo, uwalnia młodych z sideł apatii, obojętności i wzbudza w nich wolę zdrowego współzawodnictwa.
Sport, który budzi miłość do życia, uczy ofiarności, szacunku i odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość
każdego człowieka” –św. Jan Paweł II
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Poniżej przedstawiono wybrane inicjatywy sportowe-rekreacyjne i turystyczne których UKS Żagle był inicjatorem i
organizatorem: 1. Wydarzenia koszykarskie takie edycje turnieju koszykówki ulicznej "STREETBALL POD ŻAGLAMI" (wiosna
i jesień 2017), Amatorska Liga Basketu Amatorskiego (WLBA), która grudzień 2017- kwiecień 2018r. 2. Projekt: „Sport i
nowoczesny patriotyzm – budowanie wspólnoty młodych Polaków” jest skierowany do młodych sportowców ze
szczególnym uwzględnieniem chłopców w wieku od 6 do 14 roku życia. Chcemy wychowywać poprzez sport, który jest
wspaniałym narzędziem komunikacji z najmłodszym pokoleniem. Program opiera się na pięciu turniejach piłkarskich,
które oprócz rywalizacji sportowej są bogate w elementy edukacyjne, historyczne oraz patriotyczne. 3. Sobotnie atrakcje,
gdzie najmłodszym oferuje się możliwość spróbować swoich sił w takich aktywnościach jak: Piłka nożna, Szermierka, Balet-
Jazz czy Taniec-Musical i w tym samym czasie ich mamom proponujemy aktywność na zajęciach FIT-Ballet lub FIT-Korekt.
4. Inne turnieje piłkarskie: Turniej św. Józefa, św. Jana Pawła II czy Żołnierzy Wyklętych. 5. Zima z UKS- W czasie trwania
ferii zimowych odbyła się kolejna edycja „ZIMY Z UKS ŻAGLE”, czyli z jednej strony piłkarskie półkolonie (gdzie w
zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 60 chłopców) oraz Zimowe obozy turystyki aktywnej. 6. W ramach wakacji z UKS
organizowane były: "Wakacyjny Klub Piłkarski"," Letnią Akademię Pływania"," Warsztaty Triathlonowe- Mój Triathlon",
Obóz Piłkarski, Obóz Żeglarski, Warsztaty koszykarskie: "Basket rEvolution" oraz Wędrowny Obóz Rowerowy "Via Baltica".
Jak widać portfolio inicjatyw klubu jest okazała-wynika to z faktu, iż bardzo zależy nam na docieraniu z kulturą fizyczną do
możliwie szerokiego audytorium osób zainteresowanych sportem dla wszystkich i turystyką oraz wieloaspektowym
wspieraniu ich w rozwijaniu swych pasji czy zainteresowań.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Głównym koordynatorem zawodów będzie Hubert Dziuba- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Żagle, trener
szkolnej drużyny pływackiej. Ponad to nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwać będzie sześciu wolontariuszy a za
bezpieczeństwo odpowiadać będzie wykwalifikowana opieka medyczna (ratownik medyczny).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup ulotek i plakatów 350,0    

2. Wynajem basenu 1500,0    

3. Zakup nagród 2400,0    

4. Obsługa techniczna wydarzenia 300,0    

5. Wolontariusze 720,0    

6. Opieka medyczna 400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5670,0 4950,0 720,0

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;
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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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