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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: Piłkarskie Stowarzyszenie Football Dreams Passion, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000770443, Kod pocztowy: 07-300, Poczta: Ostrów Mazowiecka, Miejscowość: Ostrów Mazowiecka, Ulica: Elizy
Orzeszkowej, Numer posesji: 7c, Numer lokalu: 7, Województwo:mazowieckie, Powiat: ostrowski, Gmina:m. Ostrów
Mazowiecka, Strona www: https://www.facebook.com/footballdreamspassion/, Adres e-mail:
lukas.nienaltowski6@gmail.com, Numer telefonu: 602-625-352
 
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)

Łukasz Nienałtowski
 
Adres e-mail: lukas.nienaltowski6@gmail.com Telefon: 602-625-352

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej ponad wojewódzki Żaków

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.04.2019 Data
zakończenia

11.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji. Projekt przewiduje przeprowadzenie dwudniowego Turnieju dla
dzieci w wieku 7 i 8 lat na boisku sportowym „Orlik” przy Zespole Szkół nr 2 ul. Kościuszki 8 w Ostrowi Mazowieckiej, w
dniach 27 i 28 kwietnia 2019 r. Udział w wydarzeniu wezmą drużyny z województwa mazowieckiego i podlaskiego.
Impreza będzie miała charakter otwarty umożliwiając wygodny dostęp mieszkańcom Mazowsza. Cel realizacji zadania
Głównym celem organizacji zadania publicznego będzie: • promocja kultury fizycznej i sportu, • organizacja
profesjonalnego turnieju piłki nożnej dla określonej grupy dzieci we wskazanej kategorii, • umożliwianie utalentowanej
sportowo młodzieży rozwijania umiejętności gry w piłkę, • budowanie świadomości i wzmacnianie zachowań fair-play, •
poprawa sprawności fizycznej uczestników i wyrobienie nawyków aktywnej formy wypoczynku, • zacieśnianie więzi
rodzinnych oraz integracja środowiska lokalnego i ponadlokalnego • promowanie województwa mazowieckiego Wszelkie
formy promocji będą dostępne na naszym funpage'u, na facebooku, gdzie powstanie odrębne wydarzenie. Plakaty, relacja
wideo i foto to jedne z wielu form rozpowszechniania naszego przedsięwzięcia.
Miejsce realizacji
Projekt realizowany będzie na obiekcie sportowym „Orlik” znajdującym się przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi
Mazowieckiej ul. Kościuszki 8.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Organizacja profesjonalnego turnieju piłki
nożnej dla określonej grupy dzieci we
wskazanej kategorii

około 160 osób Wypełnione i podpisane przez
trenerów formularze zgłoszeniowe.

Integracja społeczna Stowarzyszenia z
mieszkańcami miasta Ostrów Mazowiecka jak i
rodzin drużyn przyjezdnych

około 230 osób Relacja wideo i foto

Możliwość zapoznania się z nową formą
aktywności fizycznej dla debiutantów oraz osób
najmłodszych

Spodziewany udział osób w wieku
6 lat, które do tej pory nie brały
udziały w żadnej sportowej
rywalizacji.

Analiza wyników imprezy

Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców
regionu

Udział w zawodach ponad 80 osób,
pochodzących z Mazowsza (na
ogólną liczbę ponad 160
startujących)

Wyniki zawodów opublikowane na
Facebook

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
Piłkarskie Stowarzyszenie Football Dreams Passion to nazwa wizji, której głównym założeniem jest wszechstronny rozwój
indywidualny zawodników. Powstała na rzecz przekonania, że piłka nożna to nie tylko gra zespołowa, ale indywidualności
składające się na zespół. Głównym bodźcem, który wcielił FDP w życie jest potrzeba podmiotowego podejścia do
zawodnika. Tym, co przyświeca cel działaniom jest chęć stworzenia sylwetki wszechstronnego zawodnika, który odznaczać
się będzie kreatywnością, swobodą, odwagą oraz świadomością swoich możliwości. Przy sprzyjających rozwojowi
warunkach wyłaniać się będzie kompletny piłkarz. Piłka nożna, marzenia i pasje w połączeniu z ciężką pracą oraz wiarą w
siebie są według FDP receptą na sukces. Kluczem do realizacji sportowych celów jest praca oparta na trzech filarach:
technika, motoryka, przygotowanie mentalne.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Byliśmy inicjatorami największego piłkarskiego turnieju dziecięcego w mieście tj. - UKS CAP 2017 i II Edycja UKS CAP 2018.
Do listy organizowanych przez nas imprez piłkarskich należy zaliczyć także: - Halowe Turnieje Mikołajkowe w latach 2017 i
2018 - Świąteczne Igrzyska Football Dreams Passion grudzień 2018 - I, II, III Edycja Halowych Turniejów o puchar Wójta
Gminy Ostrów Mazowiecka w latach 2017, 2018, 2019 - Wiosenne Mistrzostwa Świata 2018 - Halowe Mistrzostwa Świata
2018 Dodatkowo kolejnym naszym sztandarowym projektem na szeroką skalę będzie: - I Edycja Turnieju "W drodze po
marzenia Football Dreams Passion" 15-16 czerwca na łączną liczbę 48 drużyn.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Podczas organizacji zawodów będą pracować wolontariusze, kadra trenerska, rodzice, ratownik medyczny, spiker. W
zakresie ich obowiązków będzie obsługa techniczna zawodów, pomoc przy organizacji poczęstunku, prace
przygotowawcze i porządkowe. Uczestnicy zawodów będą korzystać ze sprzętu sportowego, który znajduje się na
wyposażeniu Stowarzyszenia PSFDP oraz nieodpłatnie z obiektu "orlik" znajdującego się na terenie miasta.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Nagrody (puchary,medale i statuetki) 3000,0    

2. Nagrody rzeczowe 1500,0    

3. Sprzęt niezbędny do organizacji turnieju 2750,0    

4. Woda i wyżywienie dla uczestników 1350,0    

5. Księgowość - rozliczenie zadania 400,0    

6. Obsługa sędziowska podczas turnieju 1000,0    

7. Wolontariat 4 osoby 960,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10960,0 10000,0 960,0

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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