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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: AKTYWNY KASPRZAK, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja klubów
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej.: 411, Kod pocztowy: 02-389, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Harfowa, Numer posesji: 4, Numer lokalu: 25, Województwo:mazowieckie,
Powiat:Warszawa, Gmina: Ochota (dzielnica), Strona www: www.aktywnykasprzak.org, Adres e-
mail: aktywnykasprzak2020@gmail.com, Numer telefonu: 602607160,
 
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)

Maciej Zawadzki
 
Adres e-mail: aktywnykasprzak2020@gmail.com Telefon: 
602607160

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Warsaw StreetBall Cup 2020- amatorski turniej koszykówki
ulicznej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2021 Data
zakończenia

28.09.2021

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

"Warsaw StreetBall Cup 2021 - amatorski turniej koszykówki ulicznej" to wyjście na przeciw
oczekiwaniom licznej grupy mieszkańców miasta Warszawa.

Liczne otwarte boiska do koszykówki w Warszawie przyciągają wiosną, latem i jesienią dużą liczbę
mieszkańców, chcących poznać tę dyscyplinę sportu, jak i tych, którzy chcą doskonalić swe
umiejętności.

Organizacja turnieju umożliwi mieszkańcom sprawdzenie swych umiejętności w bezpośredniej
rywalizacji. Osobom na co dzień niegrającym - przybliży tę dyscyplinę, będzie można też aktywnie
uczestniczyć w kibicowaniu drużynom. Turniej ma też na celu popularyzację idei "fair - play"

- Turniej jest adresowany do młodzieży od 14 lat (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) i
dorosłych z miasta Warszawy.
Dopuszczalny jest udział młodzieży i dorosłych spoza Warszawy (dotyczy tylko województwa
Mazowieckiego)

- Informacja o turnieju zostanie rozesłana drogą elektroniczną do członków stowarzyszenia
"Aktywny Kasprzak"
Reklama i wszelkie informacje dotyczące turnieju (regulamin, zgody, harmonogram, komunikat
minutowy itd.) zostaną zamieszczone na stronie organizatora
www.aktywnykasprzak.org oraz na funpagu organizatora (profil społecznościowy Facebook)

- Elektroniczny system zapisów odbędzie się na stronie organizatora www.aktywnykasprzak.org
(zapisów będzie można dokonać tylko tą drogą)

- Na potrzeby turnieju stworzony zostanie plakat reklamujący turniej - zamieszczony na stronie
organizatora www.aktywnykasprzak.org, funpagu klubu.
Plakaty zostaną również rozwieszone na terenie dzielnic Włochy, Ursynów, Białołęka, Ochota
(szkoły, OSiR, parki, boiska ogólnodostępne, ośrodki sportowe).
Baner turnieju zostanie wywieszony w miejscu rozegrania turnieju na miesiąc przed organizacją
turnieju w celu promocji turnieju (za zgodą gospodarza obiektu).

- Do udziału zaprosimy wszystkich mieszkańców - oprócz nagród dla 3 najlepszych trójek -
nagrodzimy najmłodszego i najstarszego uczestnika.
Podczas przerwy zostanie zorganizowany konkurs rzutów za 3 punkty - dostępny również dla
kibiców.
Zawodnicy otrzymają pakiety startowe (napój, baton energetyczny, upominek w przypadku
pozyskania sponsora turnieju)

Regulamin turnieju - wyciąg
- "Warsaw StreetBall Cup 2021- amatorski turniej koszykówki ulicznej" będzie rozgrywany w
kategorii open – bez podziału na płeć (dopuszczone są drużyny męskie, żeńskie i mieszane)
w czterech dzielnicach Warszawy:
Ursynów 04.07.2021
Białołęka 29.08.2021,
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Ochota 05.09.2021
Włochy 19.09.2021

- Turniej dostępny jest dla amatorów - w turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy z licencją
PZKosz.
- Turniej rozegrany zostanie na dwóch boiskach. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na cztery
grupy.
Maksymalna ilość zgłoszonych drużyn to 16. Podział na grupy nastąpi 3 dni przed turniejem podczas
losowania w siedzibie organizatora.
- W pierwszej fazie turnieju obowiązywać będzie system grupowy – mecz każdy z każdym (6
meczów w grupie). Do kolejnego etapu rozgrywek awansują najlepsze 2 zespoły z poszczególnych
grup.
- W dalszym etapie turnieju od ćwierćfinałów obowiązywać będzie system pucharowy.
- Wręczenie nagród i pucharów najlepszym zespołom i zawodnikom zarówno nastąpi na
zakończenie turnieju około godziny 14.30
-Każda drużyna musi mieć w swoim składzie minimum trzech graczy i opcjonalnie dwóch graczy
rezerwowych–
zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów zmieniać zespołów.
- Rzut wykonany spoza linii 6,75 m liczony jest za 2 pkt. Obie stopy muszą być wyraźnie za linią 6,75
m (w sytuacjach spornych decyduje sędzia). Pozostałe punkty z gry za 1 pkt.
- Gry rozgrywane są do 10 pkt. lub 4 min tzw. ,,brudnej gry". W zależności od ilości drużyn mogą być
wprowadzone ograniczenia czasowe i punktowe.
- zgłoszenie drużyny do turnieju w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia do 21.05.2021 w formule on –
line.
- drużyna składa się z 3 zawodników podstawowych i maksymalnie 2 rezerwowych
- drużyna, której zawodnicy są niepełnoletni ma obowiązek posiadania opiekuna - osoby
pełnoletniej do opieki nad zawodnikami podczas turnieju.
- drużyny (zawodnicy) biorące udział w turnieju powinny mieć aktualną zgodę lekarza na udział w
zawodach sportowych lub zgody rodziców/osób pełnoletnich mówiące o tym, że stan zdrowia
uczestnika umożliwia bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.
Aby wziąć udział w zawodach zawodnicy muszą posiadać podpisać oświadczenia:
• o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju,
• o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność,
• o zapoznaniu się z treścią regulaminu turnieju,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych.;
• oświadczeniu "Covid" - jeśli takowe będzie obowiązywać

Cały regulamin będzie do wglądu zawodnikom przed turniejem i obowiązkowy do podpisania w
miejscu zawodów.

Podczas zawodów będzie obowiązywał program minutowy (min. godziny pracy biura zawodów,
rozpoczęcie imprezy, eliminacje, finały, zakończenie turnieju itd)
8.30 - 9.30 Rejestracja w biurze zawodów - oświadczenia o stanie zdrowia, karty drużyn itd
9.30 - Uroczyste rozpoczęcie zawodów
9.40 - 9.55 - rozgrzewka
10.00 - start turnieju
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13.00 - konkurs wsadów i rzutów za 3 punkty
14.00 - finał zawodów
14.30 - podsumowanie turnieju, rozdanie nagród i zakończenie zawodów
Rejestracja do turnieju zostanie przeprowadzona on - line.

Szacowany czas przeprowadzenia imprezy 8.00 - 14.30

- O turnieju zostaną powiadomione odpowiednie służby, zawodnicy będą mieli zapewnioną opiekę
medyczną - obecność wykwalifikowanego ratownika medycznego.
Do dyspozycji zawodników będzie ratownik medyczny z Fundacji Prometeusz (fundacja
zabezpieczająca największe imprezy sportowe w Polsce min. Biegnij Warszawo, Orlen Warsaw
Marathon)

- W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator w porozumieniu z właścicielem
obiektu przesunie turniej o tydzień (decyzja o ewentualnym przesunięciu turnieju nastąpi najpóźniej
na dwa dni przed rozpoczęciem turnieju po wnikliwej analizie komunikatów pogodowych ze stron
www.meteo.pl www.meteoblue.pl)

- Całość imprezy zabezpieczona będzie następująco:
- 1 koordynator/spiker zawodów
- 4 osoby do obsługi technicznej (biuro zawodów, stoliki sędziowskie)
- 2 osoby do sędziowania
- 1 ratownik medyczny
- 1 osoba do obsługi fotograficznej
- 3 wolontariuszy do ogólnej pomocy

- & 8 statutu klubu (w załączeniu do wniosku) mówi o tym, że celem klubu jest upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu.
pkt 3 - zapewnienie członkom klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
pkt 4 - organizowania współzawodnictwa sportowego;
pkt 5 - uczestnictwo w imprezach sportowych;
pkt 6 - organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
pkt 9 - popularyzacja zasad sportowej organizacji

- & 9 statutu klubu mówi o tym, że klub realizuje swoje cele poprzez:
pkt 4 - organizację i udział w imprezach sportowych

- klub posiada zgodę właściciela terenów (dyrektora OSiR Ochota, OSiR Włochy, urząd Dzielnicy
Ursynów, OSiR Białołęka) na rozegranie imprez w wyżej wymienionym terminie.

- Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne (brak opłaty wpisowej)

Organizator posiada aktualne ubezpieczenie OC.
Organizator umożliwi fakultatywne ubezpieczenie NNW uczestników.

Miejsce realizacji

Boiska do koszykówki:
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- Park im. M. Kotańskiego - OSiR Włochy
- ul Kowalczyka - Białołęcki Ośrodek Sportu
- Hala OSiR Ochota ul. Nowowiejska
- Boiska do koszykówki przy u. Dembowskiego 5 lub Boiska sportowe - tzw. "Olkówek" ul. Puszczyka
8,

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Umożliwienie dorosłym, młodzieży
porównanie swoich umiejętności w
koszykówce ulicznej na zasadach
rywalizacji sportowej.

240 osób uczestniczących w
rozgrywkach

lista uczestników, zdjęcia,
nagrody dla
uczestników/zwycięzców,
relacja na społecznościowym
portalu. Wyniki, komunikat
końcowy.

Podniesienie sprawności fizycznej,
poprawa kondycji u uczestników
turnieju

100% uczestników poprawi
swoją kondycję i sprawność

Wyniki zawodów, komunikat
końcowy.

Propagowanie u młodzieży aktywnego
spędzania czasu wolnego.

Udział około 100 młodzieży. Komunikat końcowy z
zawodów. Nagroda dla
najmłodszego uczestnika.

Popularyzacja koszykówki ulicznej
pośród mieszkańców Warszawy.

Udział około 100
mieszkańców Warsawy

Komunikat końcowy z
zawodów. Upominki dla
uczestników.

Upowszechnienie aktywności fizycznej
i kultury kibicowania

Udział 100 kibiców w
turnieju

Komunikat końcowy, relacja
zdjęciowa

Popularyzacja idei "Fair - play" 100% uczestników
przestrzegać będzie zasad
"Fair - play"

Komunikat końcowy, relacja
zdjęciowa

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 "Aktywny Kasprzak" to klub mający na celu upowszechnienie szeroko-pojętej kultury
fizycznej.
Nasze działania są nastawione na jak największą grupę odbiorców. Angażujemy się w liczne
wydarzenia i sami organizujemy ciekawe i atrakcyjne imprezy oraz zawody sportowe.
Nasze doświadczenie w organizacji imprez sportowych:
W 2018 r nasz klub był współorganizatorem zawodów z cyklu "Mistrzostw Warszawy w letnim
biathlonie".
W roku 2019 klub zorganizował "I Mikołajkowy Turniej tenisa stołowego" w dzielnicy Wola.
W roku 2020 (sierpień - listopad) klub zrealizował następujące wydarzenia:

- Turniej koszykówki ulicznej "StreetBall Cup Włochy 2020" we współpracy z OSiR Włochy i
Wydziałem Sportu dzielnicy Włochy (turniej sędziował Michał Proc, międzynarodowy arbiter,
sędziował finały
Mistrzostw Świata w koszykówce w roku 2019 w Chinach)
- Turniej koszykówki ulicznej "Agrykola StreetBall Cup 2020" we współpracy z WCSM Agrykola i
Wydziałem Sportu dzielnicy Śródmieście
- Turniej siatkówki plażowej "Szczęśliwice Cup 2020" we współpracy z OSiR Ochota i Wydziałem
Sportu dzielnicy Ochota
- "Mokotów Cup 2020 - Świąteczny Turniej Piłki Nożnej" we współpracy z OSiR Mokotów i
Wydziałem Sportu Dzielnicy Mokotów;
- "Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej" - organizacja otwartych zajęć z piłki nożnej dla
mieszkańców Warszawy we współpracy z Wydziałem Sportu Dzielnicy Wola;
- "Grand Prix Woli w tenisie stołowym" - organizacja turnieju we współpracy z Wydziałem Sportu
Dzielnicy Wola;
- "Akademia StreetWorkoutu na Bulwarach Wiślanych" otwarte zajęcia ze streetworkoutu dla
mieszkańców Warszawy we współpracy z Wydziałem Sportu Dzielnicy
Śródmieście

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- Turniej koszykówki ulicznej "StreetBall Cup Włochy 2020" we współpracy z OSiR Włochy i
Wydziałem Sportu dzielnicy Włochy (turniej sędziował Michał Proc, międzynarodowy arbiter,
sędziował finały
Mistrzostw Świata w koszykówce w roku 2019 w Chinach)
- Turniej koszykówki ulicznej "Agrykola StreetBall Cup 2020" we współpracy z WCSM Agrykola i
Wydziałem Sportu dzielnicy Śródmieście

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Piotr Tokarski - nauczyciel wychowania fizycznego, trener koszykówki, jego drużyna "Chłopaki
Kasprzaki" zajęła 2 miejsce (na 70 drużyn) w turnieju TrioBasket w 2020 roku.

Maciej Zawadzki - wiceprezes zarządu klubu, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego,
instruktor korektywy, instruktor kajakarstwa, kulturystyki, nart biegowych, wicemistrz Europy w
kajakarstwie;
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Tomasz Seferyński - sędzia Polskiego Związku Koszykówki - sędziujący na co dzień mecze ligowe.

Na co dzień z klubem współpracuje liczna grupa wolontariuszy, która pomaga zabezpieczać imprezy
organizowane przez nas.
Grafik komputerowy stworzy projekt graficzny podstrony internetowej imprezy oraz projekt
graficzny baneru imprezy.
Informatycy związani z klubem stworzą poprowadzą zapisy on - line.

Zasoby rzeczowe:
Piłki do koszykówki, znaczniki, tablice wyników, komputery do prowadzenia biura zawodów.
Programy graficzne komputerowe do stworzenia baneru reklamowego imprezy,
sprzęt nagłaśniający (głośniki, mikrofon, mikser)

Zasoby finansowe:
- środki z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy:
Dzielnica Włochy 5000 pln
Dzielnica Ursynów 3500 pln
Dzielnica Białołęka 3500 pln

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Baner reklamowy (projekt graficzny i
wykonanie)

300,0    

2. Zakup nagród rzeczowych i pucharów
dla 3 pierwszych trójek w 4 turniejach

6000,0    

3. Zakup nagrody dla najmłodszego i
najstarszego zawodnika turnieju w 4
turniejach

800,0    

4. Zakup nagród w konkursie rzutów za 3
pkty w 4 turniejach

800,0    

5. Zakup ubezpieczenia imprezy 500,0    

6. Obsługa medyczna 2000,0    

7. Obsługa sędziowska zawodów (2
sędziów)

2000,0    

8. Zakup pakietów startowych (baton
energetyczny, smycz reklamowa,
upominek) w 4 turniejach

2600,0    

9. Obsługa techniczna zawodów, spiker
zawodów, koordynacja turnieju w 4
turniejach

3000,0    
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10. Biuro zawodów w 4 turniejach 2100,0    

11. Obsługa fotograficzna imprezy 400,0    

12. Obsługa finansowo - księgowa imprezy 500,0    

13. Promocja wydarzenia w mediach
społecznościowych, klubach
sportowych, szkołach,

1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 22000,0 10000,0 12000,0

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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