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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: Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000072440,
Kod pocztowy: 00-449, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Łazienkowska, Numer posesji: 6a,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Śródmieście (dzielnica), Strona www: www.pfsa.com.pl, Adres
e-mail: pfsa@office.com.pl, Numer telefonu: 22 6295207
 
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)

Sylwia Szymańska
 
Adres e-mail: sylwia.szymanska@pfsa.com.pl Telefon: 516 021 974

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Warsaw Cup zawody międzynarodowe w łyżwiarstwie figurowym

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

21.12.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zawody międzynarodowe „Warsaw Cup” organizowane są corocznie i są stałą pozycją w kalendarzu imprez
Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Od 2014 roku weszły do nowego cyklu imprez ISU Challenger Series . Dzięki wzorowej
organizacji oraz wzrastającej liczbie uczestników zawody te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców
Warszawy, którzy mogą na żywo zobaczyć i podziwiać umiejętności młodzieży łyżwiarskiej z całego świata. W imprezie
biorą udział seniorzy z całego świata w konkurencji solistek, solistów, par sportowych i tanecznych. Impreza trwa razem z
treningami 4 dni i kończy się ceremonią medalową zwycięzców. Przewidujemy udział ponad 200 uczestników. Zawody
organizowane są na lodowisku COS - Torwar II przy ul. Łazienkowskiej 6a. TVP Sport przekazuje relacje z zawodów. Oprócz
tego można oglądać na żywo przekaz w systemie Live Stream oraz na kanale U-Tube. Dzięki organizacji tej imprezy chcemy
promować łyżwiarstwo figurowe wśród mieszkańców Warszawy oraz zainteresować dzieci rozpoczęciem nauki jazdy na
łyżwach. Oferujemy widzom nieodpłatny wstęp na zawody. Przebieg imprezy jest transmitowany w kanale U - Tube oraz
w systemie live stream . W 2018 roku zanotowano prawie 80 000 wejść widzów z różnych krajów świata. TVP Sport
przekazuje informacje i spoty z imprezy. W 2018 roku impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowanie mieszkańców
Warszawy czego dowodem było liczna widownia na trybunach lodowiska. W 2012 roku po raz pierwszy dołączona została
do zawodów kategoria Seniorów. Dzięki temu wzrosła zdecydowanie ranga tej imprezy. Biorą w niej udział zawodnicy z
czołówki światowej oraz obligatoryjnie członkowie kadry narodowej Związku. Zawody te wliczane są do światowego
rankingu zawodników kwalifikującego ich do startu w mistrzostwach Europy i Świata Seniorów i Juniorów. W imprezie tej
biorą udział sędziowie ISU najwyższej klasy. Organizacja tej imprezy przyczynia się do popularyzacji wśród dzieci i
młodzieży Warszawy tej pięknej dyscypliny sportu oraz zauważalnie podnosi każdego roku zainteresowanie mieszkańców
Warszawy uprawianiem łyżwiarstwa figurowego. Dzięki organizacji tej imprezy zwiększa się coroczny nabór dzieci do
szkółek łyżwiarskich w Warszawie. Jest to jedyna międzynarodowa impreza sportowa tak ważnej rangi organizowana
corocznie w Warszawie oraz w Polsce. Dzięki zaliczeniu jej do Challenger Series gościmy w Warszawie czołówkę światową.
Przyznanie wyższej rangi imprezy, jaką jest „Warsaw Cup” przez władze ISU jest wynikiem corocznej wzorowej organizacji
zawodów oraz dużego zainteresowania innych międzynarodowych federacji tą imprezą . Obserwujemy corocznie wzrost
liczby państw uczestniczących w zawodach. W 2018 roku uczestniczyły w imprezie 23 państwa (Australia, Białoruś, Czechy,
Francja, Hong Kong, Izrael, Hiszpania, Kanada, Kazachstan, Litwa, Malezja, Niemcy, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwecja,
Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Taipei, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, ). Wzrost udziału nowych federacji
międzynarodowych wpływa zdecydowanie korzystnie na poziom sportowy imprezy a także na promocję miasta Warszawy
i Polski. Zakładane cele realizacji zadania publicznego: 1. Promocja łyżwiarstwa figurowego wśród mieszkańców Warszawy
a w szczególności wśród najmłodszych Warszawiaków. 2. Stworzenie możliwości rywalizacji zawodników warszawskich z
rówieśnikami z zagranicy. 3. Wyłonienie reprezentantów Warszawy i Polski do udziału w imprezach międzynarodowych. 4.
Pozyskanie nowych państw do corocznego udziału w tej imprezie. 5. Udział czołówki światowej w tych zawodach. 6.
Promocja Warszawy wśród zagranicznych uczestników imprezy. 7. Możliwość zdobycia punktów rankingowych przez
zawodników warszawskich, umożliwiające udział w imprezach mistrzowskich w łyżwiarstwie figurowym- bez konieczności
wyjazdów zagranicznych. Planowany termin przeprowadzenia zawodów 14-17.11.2019
Miejsce realizacji
Warszawa obiekt COS Torwar II lodowisko, Łazienkowska 6a

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększenie zainteresowania małych
mieszkańców Mazowsza rozpoczęciem nauki
jazdy na łyżwach

Zwiększenie liczby dzieci
województwa mazowieckiego
rozpoczynających naukę jazdy na
łyżwach

Kontakt z klubami. Sprawdzanie
wzrostu liczebności dzieci
zapisujących się do szkółek.

Wyłonienie reprezentacji Polski na zawody
międzynarodowe w kategorii seniorów

Osiągnięcie limitu punktowego
Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej
( ISU) do startu w imprezach
mistrzowskich, ranking
zawodników

Wyniki zawodów obliczane
międzynarodowym system
kalkulacji wyników

Popularyzacja tej dyscypliny sportu dla
mieszkańców Mazowsza

Wstęp wolny dla widzów, który
powoduje zapełnienie widowni na
wszystkich konkurencjach

Ocena zapełnienia trybun dla
widzów na lodowisku Torwar II w
Warszawie

Promocja Mazowsza wśród zagranicznych
uczestników imprezy

Zaproszenie wszystkich federacji
międzynarodowych do udziału w
imprezie

Zgłoszenia federacji. Liczba
zawodników światowego poziomu
zgłoszonych do imprezy
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Organizacja na najwyższym poziomie w celu
otrzymania zgody ISU na organizację Challenger
Series w 2019 roku

Zapewnienie optymalnych
warunków dla osiągnięcia jak
najlepszej oceny za organizację
imprezy w ocenie ISU

Ponowne przyznanie organizacji
imprezy przez ISU w roku 2020 w
wyniku wygrania konkursu

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

Charakterystyka oferenta
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego od ponad 20 lat jest organizatorem zawodów Warsaw Cup. Od wielu lat
realizujemy te imprezę przy wsparciu samorządu. Co dwa lata poczynając od 1999 roku organizujemy zawody serii Grand
Prix Juniorów zlecane nam przez ISU również przy współpracy z samorządem Gdańska i Torunia. W 2007 roku
zorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy w Warszawie przy współfinansowaniu ze strony Miasta Stołecznego Warszawy oraz
Urzędu Marszałkowskiego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Przy realizacji zadania współpracować będzie wyspecjalizowana od wielu lat grupa osób współpracujących przy tej
imprezie w poprzednich latach m.in.: trenerzy, byli zawodnicy, sędziowie, akustycy, spikerzy, obsługa komputerowa
kalkulacji wyników, obsługa techniczna, obsługa medyczna, biuro zawodów. Są to osoby współpracujące stale przy tego
typu imprezach na terenie całej Polski. Ponad to osoby te pracowały wcześniej przy bardzo dużej imprezie, jaką były
Mistrzostwa Europy w 2007 roku oraz zawody Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej serii Grand Prix i ich Finały, a także od
ponad 20 lat przy corocznej organizacji zawodów WARSAW CUP
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego dysponuje biurem wyposażonym w wysokiej klasy urządzenia komputerowe,
telekomunikacyjne i inne zabezpieczające organizację imprez sportowych. Biuro PZŁF znajduje się w bezpośrednio na
obiekcie sportowym

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. wynajem obiektu 20000,0    

2. wyżywienie uczestników 10000,0    

3. zakwaterowanie uczestników 15000,0    

4. obsługa techniczna 45000,0    

5. zabezpieczenie medyczne 4000,0    

6. transport uczestników 7000,0    

7. ryczałty sędziowskie z kosztem przejazdu 20000,0    

8. medale, puchary, dyplomy 500,0    

9. ubezpieczenie 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 122500,0 10000,0 112500,0

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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