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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: Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000215465,
Kod pocztowy: 05-092, Poczta: Łomianki, Miejscowość: Łomianki, Ulica: Dolna, Numer posesji: 14, Numer lokalu: 5,
Województwo:mazowieckie, Powiat: warszawski zachodni, Gmina: Łomianki, Strona www:
www.mazovia.zamanagroup.pl, Adres e-mail: biuro@zamanagroup.pl, Numer telefonu: 533 005 212
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 05-119, Poczta: Legionowo, Miejscowość: Legionowo, Ulica: Piaskowa , Numer posesji: 43, Numer lokalu:
8, Województwo:mazowieckie, Powiat: legionowski, Gmina:m. Legionowo
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Katarzyna Krakowiak
 
Adres e-mail: kasia@zamanagroup.pl Telefon: 533 005 212;

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego MiniMini+ Mazovia: darmowe zawody rowerowe dla najmłodszych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.09.2019 Data
zakończenia

31.10.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie zakłada realizację dwóch edycji zawodów dla dzieci do lat 6 na rowerkach biegowych i tradycyjnych. W celu
podniesienia atrakcyjności zawodów, zostaną one przeprowadzane w towarzystwie znanej z telewizyjnych ekranów i
świetnie znanej wśród najmłodszych Rybki MiniMini. Wyścigi odbędą się w Józefowie i Piasecznie. Co ważne, obie imprezy
będą częścią Cisowianka Mazovia MTB Marathon - czyli maratonów rowerowych organizowanych przez kolarskiego
mistrza Polski i triumfatora Tour de Pologne Cezarego Zamanę. Zapisy na zawody odbywają się w dniu imprezy w biurze
zawodów. Udział w zawodach jest bezpłatny. Przewidujemy, że w każdym wyścigu weźmie udział ok. 100 dzieci, głośno
dopingowanych przez rodziców, bliskich, koleżanki oraz kolegów. O atmosferę i entuzjazm wśród kibiców zadba Rybka
MiniMini (animator w profesjonalnym przebraniu) oraz komentator, dbający również o porządek (wyczytywanie nazwisk,
wyjaśnianie reguł etc.). Wyścigi MiniMini+, to wyjątkowa okazja dla najmłodszych, żeby spróbować swoich sił w rywalizacji
sportowej. Motywacja do startu jest tym większa, że udział w zawodach jest bezpłatny, a każde dziecko otrzymuje
specjalny, pamiątkowy numer startowy na wyścig. W trakcie imprezy młodzi kolarze mają przyszykowany poczęstunek i
napoje. Po zawodach wszystkie dzieci otrzymują upominki, a w biurze zawodów można również odebrać dyplom
uczestnictwa w zawodach. Po zawodach na stronie imprezy i na fan page'u cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon
ukazują się zdjęcia pamiątkowe z wyścigu, bardzo chętnie oglądane przez rodziców. Tak liczna frekwencja będzie zasługą
szeroko zakrojonej i efektywnej promocji. Zaproszenie do udziału w zawodach w Józefowie i Piasecznie wyślemy do
lokalnych szkół i przedszkoli. Zaopatrzymy je w plakaty reklamujące imprezę. Każdy wyścig będzie promowany na naszej
stronie www, przez mailing, media społecznościowe oraz informacje prasowe wysyłane do mediów branżowych,
zajmujących się promocją maratonów MTB. Patronami medialnymi obu wyścigów będą także media parentingowe, w tym
m.in. CzasDzieci.pl. Celami zadania są a) poprawa kondycji fizycznej wśród najmłodszych poprzez aktywny wypoczynek b)
połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, c) promocja sportu wśród dzieci do lat 6. Wyścigi realizowane będą
wg następujących reguł: a) wyścig odbywa się na trasie wyznaczonej na terenie miasteczka sportowego Organizatora b)
do startu dopuszcza się dzieci tylko i wyłącznie pod stałą opieka rodziców lub opiekunów prawnych c) obowiązkowy jest
kask ochronny d) dziecko może startować na dowolnym rowerze, ale pozbawionym dodatkowego wspomagania e)
dzieciom nadawane są kolejno bezzwrotne numery startowe f) dzieci startują zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe i
z podziałem na płeć g) po zawodach wszystkie dzieci otrzymują upominki i odbierają dyplomy pamiątkowe za
uczestnictwo w zawodach. Dzieci będą rywalizować na trasach (pętlach) o długości 400-500 metrów, wytyczonych i
oznaczonych na terenie miasteczka sportowego. Zastrzegamy sobie prawo zmodyfikowania trasy i jej długości, w
zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu każdego z dwóch wyścigów. Podczas obu
wyścigów obowiązywać będą następujące kategorie: a) rowerki biegowe (chłopcy i dziewczynki)- rok urodzenia 2016 i
młodsi - jedno okrążenie b) rowerki tradycyjne (chłopcy i dziewczynki) - 3 lata - rok urodzenia 2016 - jedno okrążenie - 4
lata - rok urodzenia 2015 - dwa okrążenia - 5 lat - rok urodzenia 2014 - trzy okrążenia - 6 lat - roku urodzenia 2013 - trzy
okrążenia c) w przypadku udziału ponad 10 osób dodatkowy podział na grupy.
Miejsce realizacji
Józefów - 22 września Piaseczno - 6 października

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

2 dziecięce imprezy rowerowe w kalendarium
wydarzeń sportowych województwa
mazowieckiego w 2019 r.

2 dziecięce imprezy
100 dzieci w zawodach w
Józefowie
150 kibiców w Józefowie
100 dzieci w zawodach w
Piasecznie
150 kibiców w Piasecznie

lista zapisów dzieci w Józefowie
lista zapisów dzieci w Piasecznie
dokumentacja fotograficzna

Aktywność fizyczna minimum 200 dzieci
(dziewczynek i chłopców) w ramach
rowerowych wyścigów MiniMini+ w Józefowie i
Piasecznie

2 dziecięce imprezy
100 dzieci w zawodach w
Józefowie
150 kibiców w Józefowie
100 dzieci w zawodach w
Piasecznie
150 kibiców w Piasecznie

lista zapisów dzieci w Józefowie
lista zapisów dzieci w Piasecznie
dokumentacja fotograficzna
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Wzmocniony wizerunek województwa
mazowieckiego i samorządów lokalnych jako
regionów sprzyjających aktywności
fizycznej (rowerowej, turystycznej)

2 dziecięce imprezy w kalendarium
wydarzeń sportowych woj.
mazowieckiego 2019
100 dzieci w zawodach w
Józefowie
150 kibiców w Józefowie
100 dzieci w zawodach w
Piasecznie
150 kibiców w Piasecznie

lista zapisów dzieci w Józefowie
lista zapisów dzieci w Piasecznie
dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak istnieje od 2004 roku, od samego początku zajmuje się organizacją różnego
rodzaju imprez rowerowych. Zorganizowało ponad 250 maratonów z cyklu Mazovia MTB Marathon oraz około 60 innych
imprez rowerowych w Polsce: - cykl maratonów zimowych Northtec MTB Zimą (6 edycji) - Mazovia 24H Marathon –
wyścig 24 – godzinny w Nowym Mieście i w Wieliszewie (12 sezonów) - Pętla Karkonosko – Izerska – dwudniowy maraton
szosowy odbywający się w Kotlinie Jeleniogórskiej - Gwiazda Północy- etapowa rowerowa impreza na Mazurach (10
sezonów) - Gwiazda Południa – etapowa impreza w obrębie Babiej Góry (3 edycje) - cykl wyścigów szosowych Road Tour
dla amatorów (4 sezony) Od 5 lat organizuje zawody dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą MiniMini+Mazovia.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 11 lat organizujemy dziecięce wyścigi. Towarzyszą one wszystkim naszym sportowym imprezom dla amatorów, w tym
przede wszystkim Mazovia MTB Marathon. Do tej pory, w wyżej określonym przedziale, przeprowadziliśmy dokładnie 178
dziecięcych zawodów. Średnio w sezonie wiosna/lato organizujemy 17-18 wyścigów. Liczba dzieci w pojedynczym wyścigu
początkowo wynosiła 40-50 dzieci, jednak wraz z rosnącą popularnością obecnie średnia ta wynosi 100 dzieci. O zdobytym
zaufaniu do naszych imprez najlepiej świadczą kolejki rodziców, które na każdych zawodach tworzą się w naszym biurze
do zapisów. Zachęcamy do obejrzenia wybranych galerii zdjęciowych z dotychczas zrealizowanych przez nas dziecięcych
wyścigów: - https://mazovia.zamanagroup.pl/galeria.php?katalog=andrespolminimini18piotr_best&id=5385 -
https://mazovia.zamanagroup.pl/galeria.php?katalog=miniminielk17piotr_best&id=4924 -
https://mazovia.zamanagroup.pl/galeria.php?katalog=miniminipiaseczno17piotr_best&id=4835
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
ZASOBY KADROWE Cezary Zamana – jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy, który w historii polskiego sportu zapisał
się wytrwałością, śmiałą i odważną jazdą oraz wielkim hartem ducha, pozwalającym mu triumfować w walce o
najcenniejsze tytuły. Spośród wielu zwycięstw Cezarego Zamany, wymienić należy te najważniejsze: triumf na etapie
Criterium du Dauphine Libere (1993), pierwsze miejsce w klasyfikacji Memoriału Henryka Łasaka (1999, 2002 i 2003),
wyścigu Szlakiem Walk Majora Hubala (2000) oraz Małopolskiego Wyścigu Górskiego (2005), a także indywidualne
Mistrzostwo Polski w kolarstwie (1999) i pierwsze miejsce w Tour de Pologne (2003). Po zakończeniu zawodowej kariery
Cezary Zamana nie zerwał z rowerem. Zaczął dzielić się swoją pasją z innymi, skutecznie upowszechniając kolarstwo
górskie oraz szosowe poprzez organizację cyklów maratonów MTB i wyścigów kolarskich. Od 14 lat działa jako organizator
największych polskiego cyklu maratonów Mazovia MTB Maraton. Oprócz Mazovii organizuje i koordynuje jeszcze inne
zawody, w tym cykl zimowych maratonów, górskie wyścigi etapowe oraz wyścigi szosowe. Podczas projektu Cezary
Zamana wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu organizacji zawodów rowerowych. Katarzyna Krakowiak–
wieloletnia pracowniczka Stowarzyszenia Rowerowego, osoba odpowiadająca za logistykę obu imprez, prowadzenie
zapisów oraz biura zawodów na miejscu maratonu. Przemysław Zieliński – marketing & PR manager, zajmujący się
marketingiem od 8 lat, zdobywca 2 międzynarodowych nagród Solal Silver Marketing Award za działania eventowe. Były
dziennikarz TVP, w którym realizował 3 cykle programów telewizyjnych finansowych ze środków Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Twórca wideo oraz radiowych kampanii reklamowych. Dariusz Biernacki - doświadczony konferansjer
sportowy, od lat prowadzący dziecięce wyścigi MiniMini, potrafiący świetnie dopingować małych zawodników oraz
angażować rodziców do kibicowania. Animator - na każdym wyścigu obecna będzie osoba w stroju Rybki MiniMini,
witająca się z dziećmi, pozująca do zdjęć oraz zachęcająca do sportowej aktywności. W zadanie będą zaangażowani
członkowie Stowarzyszenia - są to osoby posiadające duże doświadczenie w zakresie organizacji imprez rowerowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Przygotowanie trasy na zawody 2 osoby po 10
godzin

4000,0    

2. Druk numerów startowych i dyplomów 2000,0    

3. Druk ulotek i plakatów 4000,0    
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4. Serwis foto 1000,0    

5. Rejestracja uczestników na maraton – biuro
zawodów (4 osoby po 8 godzin przez dwa dni)

1280,0    

6. Zakup pucharów dla zwycięzców
poszczególnych kategoriach

600,0    

7. Zabezpieczenie medyczne 1000,0    

8. Zakup medali pamiątkowych 4000,0    

9. Obsługa techniczna 3000,0    

10. Poczęstunek dla uczestników 1200,0    

11. Projekty numeru startowego, dyplomu,
plakatu, ulotki

500,0    

12. Promocja w mediach 3500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 26080,0 10000,0 16080,0

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. 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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