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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: Fundacja Czysty Sport, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000472894, Kod pocztowy:
01-319, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Szeligowska, Numer posesji: 2, Numer
lokalu: 61, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bemowo (dzielnica), Strona
www: , Adres e-mail: czysty.sport@wp.pl, Numer telefonu: 664 124 915,
 
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)

Krzysztof Piwowarski
 
Adres e-mail: czysty.sport@wp.pl Telefon: 664 124 915

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mazowiecka Amatorska Liga Tenisa Stołowego - wiosna-
lato 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.03.2020 Data
zakończenia

12.06.2020

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

Mazowiecka Amatorska Ligę Tenisa Stołowego (MALTS) to cykl rywalizacji sportowej adresowany do
zawodników z województwa mazowieckiego nieposiadających licencji zawodniczej PZTS, czyli
amatorów. MALTS to projekt kontynuowania jednej z najlepszych lig amatorskich w kraju. Na
Mazowszu regularnie ćwiczy około 2500 amatorów tenisa stołowego, ponadto dwukrotnie tyle
uprawia ten sport okazjonalnie. Radom, Łódź, Lublin, Częstochowa to miasta, w których działa i
funkcjonuje amatorska liga tenisa stołowego. Inicjatywy te powstały w NGO tych miast, wypełniły
potrzebę społeczną i spełniły oczekiwania społeczne. W centralnym Mazowszu istnieją amatorskie
ligi: piłki nożnej, futsalu, siatkówki, koszykówki. Fundacja Czysty Sport pragnie przy wsparciu
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego powtórzyć w 2020 r. cykl wielomiesięcznych,
drużynowych zmagań amatorów tenisa stołowego z regionu Mazowsza.
MALTS to propozycja stworzenia drużyny przez przyjaciół, forma integracji przez sport, dla
młodzieży i dorosłych, mężczyzn i kobiet, bez względu na wiek, dla każdego, komu lekarz zezwolił na
uprawianie tenisa stołowego, z całą otoczką towarzyszącą takim rozgrywkom, jak ranking zespołów,
ranking indywidualny itp. Oczekujemy udziału 10 zespołów liczących średnio 4 osoby.
MALTS to system rozgrywek, gdzie w ciągu 12 spotkań w dni wolne od pracy rozgrywane są
pojedynki ligowe drużyn - przewidujemy przeprowadzić ok. 160 meczy ligowych. To także szybka i
ogólnodostępna informacja o toczących się rozgrywkach, wyniki kolejki, najlepsi zawodnicy i
podobne ciekawostki sportowe, które kochają kibice. Ograniczone stosowanie przepisów PZTS
(ITTF), szczególnie w zakresie obowiązku korzystania z certyfikowanych okładzin umożliwi
uczestnictwo mniej zamożnym zawodnikom mimo ograniczeń sprzętowych.

Miejsce realizacji

Cykl spotkań będzie prowadzony w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA Warszawa przy ul. Solec
71.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników cyklu 200 zawodników w całym
cyklu

lista startowa

liczba godzin rozgrywek 48 faktura za salę

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

Jednym z elementów misji Fundacji Czysty Sport jest otwarcie sportu na tak wiele osób, jak to jest
możliwe. Aby pozyskać nowych zawodników, niezbędna jest atrakcyjna oferta i łatwa dostępność
gry w tenis stołowy w środowiskach Mazowsza - niezależnie od wieku, płci, sprawności czy
pochodzenia. Rzeczywisty rozwój danej dyscypliny sportu ma bowiem miejsce tylko wtedy, gdy
podejmowane są efektywne działania jednocześnie w dwóch kluczowych obszarach: sportu
wyczynowego oraz amatorskiego. Są one ze sobą powiązane i wzajemnie stymulują swój rozwój.
Każdy ma swoją specyfikę. Sport wyczynowy inspiruje, daje wymierny i spektakularny sukces, a
przez to promuje dany sport, podczas gdy sport amatorski skupia się na integracji, propagowaniu
wartości, zdrowym trybie życie i, co równie ważne, jest przedsionkiem do kariery w sporcie
wyczynowym (konieczność zwracania szczególnej uwagi na sport młodzieżowy). Zaniedbanie
któregokolwiek z tych obszarów w długiej perspektywie wpłynie negatywnie na potencjał całego
sportu.
Fundacja Czysty Sport skupia się więc na obszarze sportu amatorskiego, czyniąc wszystko, by "czysty
sport" trafił pod strzechy. Powszechność danej dyscypliny sportowej ma kluczowe znaczenie także
dla społeczności lokalnej oraz państwa. Zwiększa bowiem spójność społeczną, integruje i promuje
zdrowy styl życia, a także wzmacnia zdolność współdziałania oraz zaufania między obywatelami.
Zachęcanie do uczestnictwa we współzawodnictwie na zasadzie rekreacji lub spędzenia czasu w
ciekawy sposób będzie skutkować podniesieniem poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa,
który nie jest zadowalający (por. badania np. na stronie Min. Sportu) . Zwiększa również szanse na
pojawienie się i rozwój utalentowanych, młodych zawodników.
Zbudowanie pozycji wśród amatorów tenisa stołowego z Mazowsza umożliwiły nam poprzednie
inicjatywy Fundacji. W zorganizowanych przez Fundację rozgrywkach dla amatorów, np. w
Festiwalach Tenisa Stołowego brali bowiem udział mieszkańcy zarówno aglomeracji warszawskiej,
jak i Karczewa, Sochocina, Otwocka, Jabłonnej czy Płocka. Z kolei w ubiegłorocznej edycji MALTS
odnotowaliśmy ponad 500 startów zawodników, także z Austrii, Indii, Szwecji, Wietnamu.
Uczestnicy byli bardzo zainteresowani powtórzeniem tej imprezy sportowej. Potwierdza to
skuteczność naszych projektów propagujących tenis stołowy na Mazowszu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od 2018 dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Fundacja
prowadzi Mazowiecką Amatorską Ligę Tenisa Stołowego, a w 2019 r. zapoczątkowała, również
udany, cykl "Piramida zdrowia w Powsinie" w Parku Kultury w Powsinie. Ponadto w latach 2012-19
Fundacja prowadziła przy wsparciu ze strony Urzędu m.st. Warszawy zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla amatorów, w tym dzieci, weteranów i cudzoziemców, które również cieszyły się popularnością.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

MALTS będą prowadzone przez sędziego z uprawnieniami sędziego okręgowego PZTS.
Drużyny uiszczają opłatę startową. Łączna szacowana wartość świadczeń od odbiorców zadania w
okresie jego realizacji: 2000 zł.
Koordynator zadania będzie w ramach umowy wolontariatu zajmować się akcją informacyjno-
promocyjną oraz zebraniem dokumentacji z zadania. Przyjęto minimalną obowiązującą w 2020 r.
stawkę 17 zł/ godzinę.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. ubezpieczenie OC 400,0    

2. wynajem sali 4800,0    

3. sędzia rozgrywek 3360,0    

4. piłeczki turniejowe 350,0    

5. puchary, medale, dyplomy, nagrody
rzeczowe

2600,0    

6. koordynator zadania 340,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11850,0 9510,0 2340,0

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;

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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (obligatoryjny - 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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