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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. Ewidencja prowadzona przez Prezydenta m. st. Warszawy.: 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: 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: 
602 607 160

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "II GRAND PRIX WOLI w tenisie stołowym 2021".

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2021 Data
zakończenia

29.11.2021

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

Realizacja projektu będzie polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu 2 turniejów tenisa
stołowego składającego się na cykl " II GRAND PRIX WOLI w tenisie stołowym". Na realizacje zadania
Stowarzyszenie otrzymało środki publiczne, jednak otrzymanie niniejszej dotacji pozwoli na
poszerzenie czasu trwania rozgrywek z jednego do dwóch dni. Dzięki temu mamy możliwość
zwiększenia udziału zawodniczek i zawodników w turnieju oraz zwiększyć ilość rozgrywanych
kategorii.

Turniej edycja JESIEŃ - zostanie przeprowadzony 25 i 26 września, zaś turniej edycja ZIMA - 20
listopada i 21 listopada.

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy i sąsiednich powiatów wzięcia udziału w
bezpośredniej rywalizacji sportowej połączonej z integracją, poszanowaniem siebie na wzajem i
dobrą zabawą. Istotne będzie również promowanie aktywności ruchowej. Będziemy też zachęcać do
rodzinnego udziału w rozgrywkach.

Turnieje rozegrane zostaną w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka przy ul. Kasprzaka 19/21 w
Warszawie.
Organizator (Klub sportowy "Aktywny Kasprzak") otrzymał zgodę dyrektora Zespołu Szkół nr 36 na
organizację turniejów.
Zespół Szkół nr 36 użyczy organizatorowi nieodpłatnie salę gimnastyczną, separatory oraz 6 stołów
na podstawie umowy o nieodpłatnym użyczeniu.

"GRAND PRIX WOLI w tenisie stołowym" to wyjście na przeciw oczekiwaniom licznej grupy
mieszkańców Warszawy i pobliskich powiatów.

W turnieju przewidujemy 4 kategorie wiekowe rozgrywane w pierwszym dniu zawodów:
- dzieci ze szkół podstawowych (6-15 lat);
- młodzież ze szkół ponadpodstawowych (16-19 lat);
- dorośli (20-59 lat);
- seniorzy (powyżej 60 lat).

Ponadto kategorie open rozgrywane w drugim dniu zawodów:
- open amatorzy,
- open zawodnicy trenujący.

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 wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych;
• oświadczenie "Covid" - jeśli takowe będzie obowiązywać

Zawody trwały będą w godzinach 9.00 - 16.00. Uczestnicy zapisując się na zawody wybiorą dla
siebie preferowaną kategorię.
Maksymalna ilość uczestników biorąca udział w turnieju - 80 osób.
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Organizator posiada aktualne ubezpieczenie OC.

Organizator w pełni dostosuje przebieg zawodów do wytycznych sanitarno-epidemicznych. Każda
grupa wiekowa będzie rozgrywana osobno, stoły zostaną oddzielone separatorami, organizator
zapewni środki do dezynfekcji. Używany sprzęt będzie dezynfekowany w przerwach pomiędzy
rozgrywkami poszczególnych kategorii wiekowych. Zawody będa się odbywać z zachowaniem
dystansu społecznego.

Zawody będą rozgrywane w grze pojedynczej zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.

Tenis stołowy cieszy się coraz większą popularnością. Jest to sport mający bardzo pozytywny wpływ
na zdrowie. Młodzież i dorośli chętnie podejmują aktywność fizyczną w tym sporcie. Organizacja
turnieju da im możliwość porównania i sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach
turniejowych. Turniej rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych - umożliwi dostęp do turnieju
wszystkim zainteresowanym.

Upowszechnienie aktywności fizycznej zachęci młodzież, dorosłych, seniorów do uczestnictwa w
podobnych projektach i aktywnego spędzania czasu wolnego. Nasz klub planuje organizację
podobnych projektów - stawiając na dostępność dla jak największej grupy odbiorców.

Miejsce realizacji

Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 19/21 -

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Umożliwienie seniorom, dorosłym,
młodzieży i dzieciom porównanie
swoich umiejętności w tenisie
stołowym na zasadach rywalizacji
sportowej

300 - 320 osób
uczestniczących w
rozgrywkach

lista uczestników, zdjęcia,
nagrody dla
uczestników/zwycięzców,
relacja na społecznościowym
portalu

propagowanie u dzieci i młodzieży
aktywnego spędzania czasu wolnego.

Udział 60 - 70 dzieci w
zawodach

Komunikat końcowy z
zawodów. Nagroda dla
najmłodszego zawodnika
turnieju.
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Popularyzacja tenisa stołowego, Udział około 200
mieszkańców Warszawy

Komunikat końcowy z
zawodów. Upominki dla
uczestników. Nagrody za
zajęcie trzech pierwszych
miejsc w każdej kategorii.

Umacnianie więzi rodzinnych poprzez
wspólny udział w zawodach

Udział 12 rodzin Nagroda dla najbardziej
usportowionej rodziny.

Upowszechnienie u osób
starszych/seniorów konieczności
aktywności ruchowej

Udział 30-40 seniorów Nagroda dla najstarszego
uczestnika

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

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.

Ponadto w 2020 roku nasze stowarzyszenie organizowało wiele wydarzeń sportowych w Warszawie
- na terenie Woli były to m.in. Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej.
Klub prowadzi też zajęcia ze strzelectwa, siatkówki, piłki nożnej, lekkoatletyki.

W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację na organizowanie wielu wydarzeń sportowych - z zakresu
tenisa stołowego są to: "II GRAND PRIX WOLI w tenisie stołowym - edycje WIOSNA, LATO, JESIEŃ,
ZIMA" oraz Wolska Osiedlowa Akademia Tenisa Stołowego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W zakresie tenisa stołowego mamy doświadczenie w realizacji następujących rozgrywek:
"I Mikołajkowy Turniej tenisa stołowego" w dzielnicy Wola w 2019 roku.
"GRAND PRIX WOLI w tenisie stołowym - edycje LATO, JESIEŃ i ZIMA - w 2020 roku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Zawody poprowadzą nauczyciele wychowania fizycznego,
Na co dzień z klubem współpracuje liczna grupa wolontariuszy, która pomaga zabezpieczać imprezy
organizowane przez nas.
Grafik komputerowy stworzy projekt graficzny wydarzenia oraz loga i plakaty imprezy.
Obsługa fotograficzna imprezy.

Zasoby rzeczowe
Rakietki do tenisa stołowego x 20 sztuk, piłeczki tenisowe - 1 opakowanie, numeratory do liczenia
punktów, siatki do tenisa stołowego, komputer do biura zawodów.
Strona internetowa aktywnykasprzak.org , profil społecznościowy, utworzone wydarzenie na
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Facebooku, .
Profesjonalny aparat fotograficzny.
Wycena zasobów rzeczowych niefinansowych - 1000 zł

Zasoby finansowe - 5 250 zł - dotacja uzyskana z środków publicznych Dzielnicy Wola.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Promocja obu wydarzeń - plakaty,
media społecznościowe, strona www
organizatora, baner reklamowy

1200,0    

2. Prowadzenie zapisów on-line na
obydwa turnieje

1100,0    

3. Zakup nagród i pucharów na turnieje
"JESIENNY Wola Cup 2021" "ZIMOWY
Wola Cup 2021" 9za zajecie trzech
pierwszych miejsc w 6 kategoriach w
dwóch turniejach)

5000,0    

4. Obsługa sędziowska turniejów (cztery
dniu turniejowe, 8 sędziów na jeden
dzień turnieju

3200,0    

5. Obsługa techniczna turnieju (cztery
dni)

3200,0    

6. Koordynacja zawodów (cztery dni) -
biuro zawodów, spiker zawodów.

1800,0    

7. Fotograf (cztery dni) 400,0    

8. Obsługa księgowo - finansowa 350,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16250,0 10000,0 6250,0

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;
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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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