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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: Klub Sportowy "Team Zalesice", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub
Sportowy "Team Zalesice": 65, Kod pocztowy: 26-680, Poczta:Wierzbica, Miejscowość: Zalesice,
Ulica: Zalesice, Numer posesji: 31 c, Województwo:mazowieckie, Powiat: radomski, Gmina:
Wierzbica, Strona www: , Adres e-mail: teamzalesice@gmail.com, Numer telefonu: 512505718,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 26-680, Poczta:Wierzbica, Miejscowość: Zalesice, Ulica: Zalesice, Numer posesji: 17,
Województwo:mazowieckie, Powiat: radomski, Gmina:Wierzbica,
 
 

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

Magdalena Makowska
 
Adres e-mail: mmakowska0@gmail.com Telefon: 
512505718

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego III Leśna Dyszka Zalesice 2020 o Puchar Wójta Gminy
Wierzbica

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

23.08.2020 Data
zakończenia

23.08.2020

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

III Leśna Dyszka to trzecia edycja biegu w miejscowości Zalesice, gmina Wierzbica. Celem imprezy
jest popularyzacja kultury fizycznej, biegania oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Trasa biegu głównego na dystansie 10 km prowadzi leśną drogą
pożarową oraz drogami polnymi. Podczas całego wydarzenia organizowane są również biegi dzieci
na dystansach dostosowanych do wieku. Uczestnicy biegów zarówno dla dzieci jak i biegu głównego
za swoje zmagania zostaną nagrodzeni medalem, najlepsi statuetkami. Biegom towarzyszyć będzie
całodniowy festyn. Jest to doskonała okazja do integracji biegaczy i promowania aktywności
fizycznej wśród mieszkańców okolicznych miejscowości.

Miejsce realizacji

Zalesice; start i meta biegów: przy szkole PSP w Zalesicach, Zalesice 31c, 26-680 Wierzbica

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 biegu głównego 150 lista startowa

Liczba drużyn uczestnicząca w
zawodach

6 lista startowa

Liczba uczestników biegów dzieci 100 lista startowa

kategorie wiekowe dzieci 4-15 lat. 6 kategorii
wiekowych dziewcząt + 6
kategorii wiekowych
chłopców

listy z wynikami, regulamin

kategorie wiekowe dorosłych 5 kategorii wiekowych
kobiet + 5 kategorii
wiekowych mężczyzn.
Klasyfikacja generalna kobiet
i mężczyzn.

listy z wynikami, regulamin

kategoria drużynowa wyłonienie 3 najlepszych
drużyn

listy z wynikami, regulamin

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

Klub Sportowy "Team Zalesice" istnieje od czerwca 2018 r. Głównym celem klubu jest promocja i
rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Planowanie i
organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dorosłych, młodzieży i dzieci. Uczestniczenie w
imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i umysłowej. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie
prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych. W działania klubu zaangażowanych jest 50 osób,
które wspólnie trenują, biorą udział w zorganizowanych biegach w całej Polsce.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

III Leśna Dyszka Zalesice 2020 o Puchar Wójta Gminy Wierzbica to już trzecia edycja biegu na
dystansie 10 km, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rokrocznie
biegowi głównemu towarzyszą biegi dzieci. Oprócz biegów, na placu przy szkole, odbywa się także
festyn rodzinny, podczas którego nie brakuje atrakcji dla dzieci: zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa,
malowanie twarzy. W ubiegłym roku w imprezie pobiegło 100 dzieci i 150 osób dorosłych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Na posiłek regeneracyjny, wodę dla biegaczy, atrakcje dla dzieci rokrocznie pozyskujemy
sponsorów. Opłata za pakiet startowy pokrywa zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu i częściowo
zawartość pakietu startowego. Pakiet startowy ustalamy po pozyskaniu środków (sponsorzy).
Poczęstunek: ciasto i kiełbaskę organizujemy z własnych środków. Udział dzieci w biegu jest
bezpłatny, także wszystkie atrakcje dla najmłodszych organizowane podczas festynu są bezpłatne.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. medale dla dzieci 1200,0    

2. medale na bieg główny 3800,0    

3. statuetki 5000,0    

4. pomiar czasu+brama startowa 2000,0    

5. zabezpieczenie medyczne 1200,0    

6. pakiety startowe dla dzieci 1000,0    

7. pakiety startowe na bieg główny 9000,0    

8. posiłek regeneracyjny 800,0    

9. atrakcje dla dzieci 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 25500,0 10000,0 15500,0

V. Oświadczenia
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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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - 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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