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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: Football School Płońsk, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja w
Starostwie Powiatowym: 33, Kod pocztowy: 09-100, Poczta: Płońsk, Miejscowość: Bońki, Ulica:
Słoneczna, Numer posesji: 4, Województwo:mazowieckie, Powiat: płoński, Gmina: Płońsk, Strona
www: , Adres e-mail:mariusz.unierzyski@vp.pl, Numer telefonu: 601351729,
 
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)

Mariusz Unierzyski
 
Adres e-mail: mariusz.unierzyski@vp.pl Telefon: 
601351729

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gramy i sprawdzamy – turniej piłki nożnej dla dzieci z
okazji Dnia Dziecka połączony z profesjonalnymi testami
sprawności fizycznej.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.05.2020 Data
zakończenia

10.06.2020

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

Projekt Football School Płońsk obejmuje turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka .Oferta
naszego klubu jest skierowana do dzieci z rocznika 2010 i młodszych z całego Powiatu Płońskiego, z
Gminy Płońsk oraz Gmin sąsiednich oraz całego województwa mazowieckiego. Obok rywalizacji
sportowej przeprowadzone zostaną testy sprawności ogólnej przeprowadzone przez profesjonalną
firmę Aktrin. Zawody odbędą się na obiektach sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w
Płońsku przy ul. Kopernika 3 (boisko Orlik) i weźmie w nich udział ok. 120 młodych adeptów piłki
nożnej
W turnieju będzie uczestniczyło 6 drużyn bez żadnych ograniczeń jeśli chodzi o liczbę zawodników w
każdej drużynie. Mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” więc każda z drużyn rozegra
po 5 meczów. Każde spotkanie będzie trwało 20 min. Na boisku podczas meczu będzie mogło
występować po 7 zawodników danej drużyny (6 + bramkarz). Każda drużyna otrzyma puchar za
zajęcie odpowiedniego miejsca. Oprócz zdrowej rywalizacji sportowej w duchu zasad Fair Play
będzie to bardzo dobry sposób na świetną zabawę dla wszystkich dzieci pod koniec roku szkolnego.
Dla wszystkich uczestników turnieju przewidujemy nagrody w postaci pamiątkowych medali oraz
dyplomów. Trenerzy wszystkich grup wybiorą najlepszego zawodnika oraz bramkarza zawodów i dla
nich będą ufundowane nagrody rzeczowe.

Kolejnym bardzo ważnym elementem naszego projektu będą testy sprawności ogólnej.
Przeprowadzi je firma Aktrin na profesjonalnym sprzęcie. Młodzi zawodnicy będą mogli sprawdzić
swoja szybkość , technikę piłkarską oraz dokonać sprawdzenia czasu reakcji oraz szybkości
zapamiętywania, percepcji, a także widzenia peryferyjnego i zdolności psychomotorycznych.
Wszystkie wymienione elementy są bardzo istotne podczas gry w piłkę nożną. Testowane będą
procesy poznawcze, zdolności kreatywnego myślenia i przewidywania. W każdym aspekcie
wykorzystywane są zdolności sensomotoryczne. Wyniki takich testów będą stanowiły doskonały
obraz stanu sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci w tym wieku. Trenerom pozwoli to na
określenie aktualnej dyspozycji swoich zawodników, a rodzicom pozwoli poznać stan sprawności
swoich pociech. Ogólny stan sprawności w naszym społeczeństwie pozostawia wiele do życzenia
więc przeprowadzenie profesjonalnych testów może być czynnikiem pobudzającym do regularnego
i systematycznego uprawiania sportu w postaci wyczynowej oraz rekreacyjnej.
W ofercie firmy przeprowadzającej testy będą następujące ich rodzaje :
1. Sprint time test – 30 m.
2. Sprint ball time test 30 m.
3. MTD direction – zygzak
4. MTD ball direction - zygzak.
5. MTD ball control – random.
6. MTD band test.
7. MTD 5 direction – koperta.
Każdy zawodnik będzie mógł wybrać sobie dowolny rodzaj testów.
Po dokonanych testach każdy zawodnik lub trener otrzymuje dokładnie opracowane wyniki z
odpowiednią merytoryką i opisami graficznymi. Na podstawie tych rezultatów określony zostaje
potencjał każdego dziecka i jego indywidualne możliwości co ma bardzo ważne znaczenie w ocenie
ogólnej sprawności oraz w ocenie możliwości piłkarskich danego zawodnika.
Poprzez zorganizowanie turnieju wraz z testami sprawnościowymi uzyskamy bardzo dobre efekty
propagowania kultury fizycznej i spędzania wolnego czasu na sportowo. Ważną rolę odegra
integracja dzieci w obrębie danej grupy oraz w obrębie całego środowiska sportowego naszego
regionu. Testy sprawnościowe będą okazją do określenia poziomu sprawności a zarazem formą
zabawy oraz zdrowego współzawodnictwa. Poprzez ten projekt będziemy chcieli zaspokoić potrzeby
dzieci odnośnie rozwoju fizycznego oraz funkcjonowania w grupie a także będziemy uczyć
rywalizacji wg zasady Fair Play. Podobne imprezy są doskonałą próbą odciągnięcia dzieci od
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komputerów,smartfonów i innych niebezpiecznych i niezdrowych uzależnień.

Miejsce realizacji

Zawody odbędą się na obiektach sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy
ul. Kopernika 3 (boisko Orlik)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie zwycięzcy turnieju rocznika
2010 i młodsi

Podniesienie poziomu
sportowego drużyn

Końcowa tabela zawodów

Wyłonienie wyróżniających się
zawodników

Podniesienie
indywidualnych możliwości
sportowych zawodników

Głosowanie trenerów

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

Charakterystyka oferenta

Football School Płońsk od 2013 roku jako Fundacja a od 2016 roku jako stowarzyszenie sportowe
.organizuje zajęcia piłki nożnej dla różnych grup wiekowych. Prowadzimy treningi dla 5 grup w
rocznikach od 2005 do 2015.Drużyny regularnie występują w rozgrywkach ligowych Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej w okręgu ciechanowsko-ostrołęckim. Ponadto organizujemy turnieje i zawody
dla szerokiego grona odbiorców. Są to turnieje ligowe dla najmłodszych grup oraz turnieje i imprezy
okolicznościowe (z okazji Dnia Dziecka , Mikołajkowe).
Zatrudniamy profesjonalną kadrę trenerską z licencjami UEFA.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub ściśle współpracuje z jednostkami samorządowymi na terenie miasta i powiatu Płońskiego.
Korzystamy przy tym z dofinansowania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży przez Urząd Miasta
Płońska oraz Starostwo Powiatowe. Organizujemy turnieje i imprezy okolicznościowe dla dzieci
zarówno ze stowarzyszenia jak i z całego województwa mazowieckiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania wykorzystamy kadrę trenerską naszej akademii z odpowiednimi kwalifikacjami
i licencjami UEFA , zatrudnionych wolontariuszy oraz skorzystamy z pomocy rodziców i opiekunów
naszych zawodników. Współpracujemy z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, który udostępni nam
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bezpłatnie obiekty sportowe (boisko orlik) i zaplecze (szatnie dla zawodników).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary, medale, dyplomy 1600,0    

2. Pomoc medyczna 400,0    

3. Wyżywienie i catering 2000,0    

4. Sędziowie - 2 osoby 500,0    

5. Nagrody rzeczowe 500,0    

6. Koordynator projektu (przygotowanie
dokumentacji, regulaminów turnieju,
nadzór nad turniejem, rozliczenie
projektu)

500,0    

7. Obsługa techniczna boiska i
nagłośnienie

300,0    

8. Reklama projektu (ulotki, plakaty) 500,0    

9. Wynagrodzenie firmy (testy
sprawnościowe)

3500,0    

10. Sprzęt sportowy ( piłki, znaczniki itp.) 700,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 10000,0 500,0

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 (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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