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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: Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja uczniowskich klubów
sportowych prowadzona przez Prezydenta m. st. Warszawy:664, Kod pocztowy: 02-638, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Bełska, Numer posesji: 1, Numer lokalu: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:
Mokotów (dzielnica), Strona www: www.uksogrodnik.waw.pl, Adres e-mail: uks@zs39.waw.pl, Numer telefonu:
602706574
 
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)

Arkadiusz Kusak
 
Adres e-mail: uks@zs39.waw.pl Telefon: 602706574

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Bełska dycha"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.09.2019 Data
zakończenia

23.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik organizuje zawody pływackie „Bełska dycha” dla rodzin z dziećmi z województwa
mazowieckiego. Zawody odbędą się w dniach 21 września – 23 listopada 2019 r. na pływalni Zespołu Szkół nr 39 w
Warszawie, ul. Bełska 1/3. Zawody będą prowadzone przez 10 kolejnych sobót począwszy od 21 września 2019 r. Basen w
tych dniach będzie dostępny w godzinach 10-14. Do dyspozycji zawodników będą dostępne 4 tory pływalni. Zespoły 2,3
lub 4 osobowe będą składać się z rodziców i dzieci. Przepłynięty dystans przez całą rodzinę będzie sumowany. Zwycięzcą
zawodów zostanie zespół, który przepłynie dystans 10 km jako pierwszy. Dla trzech pierwszych zespołów przewidziany
jest pamiątkowy puchar i nagroda rzeczowa dla pozostałych uczestników przewidziane są medale oraz drobne upominki.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie koordynator, obsługa techniczna, sędziowska oraz ratownik. Grupą
docelową projektu będą całe rodziny z województwa mazowieckiego głównie z Warszawy i okolic. W imprezie weźmie
udział minimum 30 zespołów co daje około 100 zawodników. Informacje o zawodach zostaną przekazane za pomocą
strony internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogrodnik oraz Zespołu Szkół nr 39, portali społecznościowych,
ulotek, plakatów oraz banerów reklamowych. Głównym celem zawodów pływackich jest upowszechnianie kultury
fizycznej oraz wspieranie rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez stworzenie możliwości
rywalizacji sportowej. Cele szczegółowe: - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz ich rodziców - podniesienie
świadomości aktywności fizycznej - aktywne spędzenie czasu wolnego - wspieranie kultury fizycznej - utrwalenie zasad
zdrowej rywalizacji w myśl idei Fair Play - integracja społeczności lokalnej - upowszechnianie sportu Grupa odbiorców
zadania: Przewiduje się udział minimum 30 zespołów co daje około 100 zawodników.
Miejsce realizacji
Zawody pływackie „Bełska dycha” odbędą się na basenie Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie, ul. Bełska 1/3.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wyłonienie zwycięzców zawodów dla 30 zespołów Oficjalne wyniki turnieju

Promocja aktywnej formy spędzenia czasu
wolnego, zdrowego trybu życia oraz
podniesienie sprawności fizycznej uczestników
zawodów.

wartość niemierzalna liczbowo Foto relacja z zawodów

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w
środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych

wartość niemierzalna liczbowo Foto relacja z zawodów

Rozwój sportu i podnoszenie jego poziomu na
terenie województwa mazowieckiego

wartość niemierzalna liczbowo Foto relacja z zawodów

Zbudowanie pozytywnych relacji społecznych wartość niemierzalna liczbowo Foto relacja z zawodów

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

Charakterystyka oferenta
UKS OGRODNIK działa na terenie dzielnicy Mokotów, członkami klubu są nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie
Technikum Ogrodniczego. Nasz Klub został wpisany do prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy ewidencji
uczniowskich klubów sportowych, pod numerem 664. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, ul. Bełska 1/3.
Klub powołał dwie sekcje sportowe: pływacką i siatkarską. UKS Ogrodnik prowadzi regularne treningi danych sekcjach
sportowych. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów oraz trenerów.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
UKS Ogrodnik powstał 20 stycznia 2019 r. i realizuje szkolenie w piłce siatkowej oraz pływaniu. Klub rozwija swą
działalność, tworząc nowe grupy szkoleniowe. Członkami zarządu i klubu są nauczyciele wychowania fizycznego, którzy
wielokrotnie przygotowywali turnieje siatkarskie i zawody pływackie. W ostatnim czasie klub zorganizował Wodną
Familiadę (zawody z przymrużeniem oka) dla 15 zespołów składających się z rodziców i dzieci.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Uczniowski Klub Sportowy Ogrodnik jako wkład rzeczowy wykorzysta swój sprzęt sportowy i nagłaśniający. Jako wkład
osobowy członkowie klubu zorganizują biuro zawodów, zabezpieczą obsługę techniczną i sędziowską.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
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1. Rzutka ratownicza na pasie 270,0    

2. Boja Ratownicza 240,0    

3. Działania promocyjne (ulotki, plakaty, banery) 410,0    

4. Puchary, medale, dyplomy 790,0    

5. Nagrody i upominki dla uczestników zawodów 1140,0    

6. Materiały papiernicze 150,0    

7. Baton regeneracyjny i owoce dla uczestników 400,0    

8. Woda dla zawodników 300,0    

9. Wynajem basenu 4 tory (40h) 3600,0    

10. Ratownik 1800,0    

11. Koordynator wydarzenia, obsługa techniczna,
obsługa sędziowska

900,0    

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

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 (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


