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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: Fundacja Pro Edu Cadis, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000666426, Kod pocztowy:
26-500, Poczta: Szydłowiec, Miejscowość: Szydłowiec, Ulica: Sadowa , Numer posesji: 25, Numer
lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: szydłowiecki, Gmina: Szydłowiec, Strona www: fc
fundacja pro edu cadis, Adres e-mail: fundacjaproeducadis@op.pl, Numer telefonu: 600 49 33 68,
 
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)

ANNA KONIARCZYK
 
Adres e-mail: ania.koniarczyk@op.pl Telefon: 600 49 33
68

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego FAMILIADA BADMINTONOWA SZYDŁOWIEC 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2020 Data
zakończenia

01.06.2020

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

Zadanie polega na zorganizowaniu jednodniowej imprezy pod nazwą Familiada Badmintonowa
Szydłowiec 2020. Zawody rozegrane zostaną 1 maja 2020 r. w ramach obchodów Szydłowieckich
Zygmuntów czyli święta miasta i wkomponują się w tym dniu z zaplanowanymi innymi imprezami
sportowymi dla mieszkańców przygotowanymi przez Gminę Szydłowiec przy współudziale
gminnego koordynatora sportu p. Rafała Kiljanka (za już udzieloną zgodą Burmistrza Szydłowca p.
Artura Ludwa) oraz przy współpracy ze szkołami PSP nr 1 w Szydłowcu im. Jana III Sobieskiego
(szkoła użyczy bezpłatnie dwóch przenośnych boisk do badmintona i 8 rakietek do badmintona do
rozgrzewki zawodników) i PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej 57, w której
rozegrane zostaną zawody (szkoła użyczy bezpłatnie swój obiekt sportowy i stołówkę). Fundacja
posiada deklaracje bezpłatnego użyczenia obydwu dyrektorów w/w szkół tj. p. Danuty Gnat i p.
Krzysztofa Ubysza. Hala posiada cztery boiska i dziewięć szatni oraz szkoła posiada stołówkę, na
której odbędzie się poczęstunek dla uczestników.
Odbiorcy zadania
Nasz turniej będzie pierwszą tego typu imprezą na terenie powiatu szydłowieckiego. Swoim
zasięgiem obejmie dwa sąsiadujące powiaty tj. radomski i przysuski. Liczymy, że w naszym
całodniowym turnieju wystartuje i obejrzy zawody ok 80 mieszkańców wymienionych powiatów a
łącznie weźmie udział co najmniej 60 zawodniczek
i zawodników w poszczególnych kategoriach oraz konkursie dla publiczności (w tym osób
niepełnosprawnych) przy udziale publiczności z szacowaną ilością 200 osób
w ciągu całego dnia.
Turniej amatorski będzie rozegrany w pięciu kategoriach:
- rodzinne gry podwójne mieszane (będzie mógł uczestniczyć np. rodzic z dzieckiem do 18 roku
życia, żona z mężem, rodzeństwo do 16 roku życia) jako jedna kategoria;
- singiel Open odpowiednio w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn;
- singiel 45+ odpowiednio w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn.
Dla kibiców zostanie zorganizowany dodatkowo konkurs (zagranie rakietką badmintonową tj. lotką
do celu). W konkursie będą mogły wziąć udział także osoby niepełnosprawne. Korzystając ze
wsparcia dotacji z budżetu województwa mazowieckiego i zatrudniając odpowiednią kadrę
fachowców wolontariuszy i przede wszystkim menadżera sportu, zostanie profesjonalnie
przygotowane przedsięwzięcie adresowane do każdego, potencjalnie zainteresowanego mieszkańca
naszej gminy i powiatu, ale też i dwóch sąsiednich powiatów tj. radomskiego i przysuskiego.
Patronat medialny nad imprezą będą sprawować media lokalne m. in. radomskie Echo Dnia,
radomskie telewizje Dami i Zebrra, portale Nasz Szydłowiec i Ziemia Przysuska, Kurier Szydłowiecki i
Tygodnik Szydłowiecki.
Cel zadania
Organizacja zawodów jest odpowiedzią na potrzeby uczestników, a także będzie pierwszym krokiem
do cyklicznych działań fundacji w celu popularyzacji gry w badmintona jako dyscypliny o bardzo
dużych walorach ruchowych. Gra w badmintona cieszy się coraz większą popularnością, czego
wynikiem jest wprowadzenie tej dyscypliny do zajęć szkolnych jako elementu podstawy
programowej z wychowania fizycznego, element współzawodnictwa, włączający umiejętności
ruchowe, poprawę kondycji fizycznej oraz rozwój umysłu i przede wszystkim daje dobre zaplecze
dla współdziałania oraz co najważniejsze zwiększa integrację rodzin poprzez spędzenie aktywnie
wspólnie czasu wolnego.
Dzieci i młodzież grające razem z dorosłymi mają możliwość obserwowania ich w różnych, nawet
najbardziej nietypowych i czasami stresujących sytuacjach, uczą się od nich sztuki radzenia sobie z
negatywnymi emocjami i ewentualnymi porażkami.
Organizacja zawodów i udział w nich zawodników z naszego województwa, w tym także z innych
sąsiednich powiatów będzie doskonałą okazją do rywalizacji sportowej, przyczyni się do
popularyzacji badmintona w powiecie szydłowieckim oraz integracji środowiska z gminy, powiatu,
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województwa i kraju.
Podczas zawodów odbędzie się zabawa z udziałem kibiców w tym niepełnosprawnych z próbą
zręczności to jest uderzeniem lotką do celu. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają upominki.
Pozostałe cele realizacji zadania:
* Popularyzacja badmintona, jako najprostszej formy ruchu oraz wspieranie i promowanie kultury
fizycznej i sportu wśród mieszkańców Mazowsza.
* Upowszechnianie spędzania aktywnie czasu wolnego także w gronie rodzinnym oraz promocję
zdrowego stylu życia.
* Zachęcanie do "zdrowej" rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Nauka prawidłowej techniki poruszania się po boisku oraz zapoznanie się z zasadami gry czyli
rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych.
* Poszerzenie oferty sportowej podczas Szydłowieckich Zygmuntów (święta miasta).
* Integracja społeczności.
* Promocja ziemi szydłowieckiej jako regionu Mazowsza.

Opis poszczególnych działań:
* Stworzenie harmonogramu i scenariusza imprezy.
* Koordynacja i zatrudnienie osób do realizacji zadania:
- wyszukanie oraz podpisanie umowy z sędziami i głównym koordynatorem turnieju (menadżerem
sportu),
- wyszukanie firmy zajmującej się reklamą,
- wyszukanie i zakup medali i pucharów oraz nagród rzeczowych,
- podpisanie umów bezpłatnego użyczenia (hali sportowej i sprzętu do badmintona tj. dwóch boisk i
8 rakietek).
* Promocja imprezy:
- media lokalne (prasa, radio, telewizja),
- portale społecznościowe,
- plakaty i ulotki,
- strony internetowe poświęcone badmintonowi w Polsce,
- strona fc Fundacji Pro Edu Cadis.
* Przygotowanie hali do przeprowadzenia zawodów w tym nagłośnienie.
* Przygotowanie biura zawodów.
* Przeprowadzenie imprezy i działań towarzyszących (poczęstunek dla uczestników).
* Przeszkolenie uczestników w zakresie prawidłowej techniki gry w badmintona oraz zapoznanie z
zasadami punktacji.
* Przeprowadzenie rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
- rodzinne gry podwójne mieszane (będzie mógł uczestniczyć np. rodzic z dzieckiem do 18 roku
życia, żona z mężem, rodzeństwo do 16 roku życia),
- singiel Open odpowiednio w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn,
- singiel 45+ odpowiednio w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn,
- dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii (1-3 pierwsze osoby przewidziane medale,
puchary, nagrody rzeczowe oraz dla wszystkich uczestników pamiątkowe
dyplomy),
- poczęstunek na stołówce szkolnej dla uczestników turnieju,
- uprzątnięcie hali i szatni po turnieju,
- rozliczenie zadania w tym finansowe przez menadżera sportu jako również koordynatora zadania.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Obsługa imprezy w tym nagłośnienie członkowie Fundacji Pro Edu Cadis 6 osób, do których należeć
będzie:
- posprzątanie hali i szatni przed zawodami,
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- prowadzenie sekretariatu i biura zawodów,
- przygotowanie boisk do przeprowadzenia zawodów,
- przygotowanie poczęstunku,
- pilnowanie porządku podczas rozgrywania zawodów,
- posprzątanie boisk, hali i szatni po zawodach.
Wkład rzeczowy
- laptop 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) 1 szt.
- papier ksero 1 ryza,
- telefon z dostępem do Internetu,
- tablice wyników 4 szt.
- podium do dekoracji 1 szt.
- środki czystości w tym worki na śmiecie,
- transport,
- kamera i aparat fotograficzny.

Miejsce realizacji

Hala sportowa przy PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu (cztery boiska do piłki siatkowej zostaną
przystosowane do gry w badmintona poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu sportowego w
tym gotowych czyli przenośnych boisk do badmintona).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

organizacja zawodów sportowych udział co najmniej 48
zawodniczek i zawodników
łącznie w poszczególnych
kategoriach (nie mniej niż
80% zakładanego rezultatu)

potwierdzone imiennie
podpisami listy startowe
oraz listy nagrodzonych
zawodników i kibiców
z uwzględnieniem RODO

wzrost zainteresowania dyscypliną
sportową jaką jest badminton poprzez
rozwijanie współzawodnictwa

udział publiczności
szacowana ilość 160 osób
w ciągu całego dnia (nie
mniej niż 80% zakładanego
rezultatu)

zdjęcia publiczności z
uwzględnieniem RODO

poznanie ciekawych form aktywności
(wzrost wiedzy o aktywnych formach
spędzania czasu wolnego w tym w
gronie rodzinnym)

możliwość obejrzenia
zawodów i poznania
specyfiki dyscypliny

zdjęcia publiczności z
uwzględnieniem RODO
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wypromowanie regionu tj. Gminy
Szydłowiec
i Powiatu Szydłowieckiego w
województwie mazowieckim

udział zawodników i kibiców
w tym z dwóch innych
powiatów tj. radomskiego i
przysuskiego ok 64 osób (nie
mniej niż 80% zakładanego
rezultatu)

potwierdzone imiennie
podpisami listy startowe
i zdjęcia publiczności z
uwzględnieniem RODO

ożywienie lokalnego środowiska oraz
stworzenie warunków do integracji
zawodników

udział co najmniej 48
zawodniczek i zawodników
w poszczególnych
kategoriach oraz udział
publiczności szacowana ilość
160 osób w ciągu całego
dnia (nie mniej niż 80%
zakładanego rezultatu)

potwierdzone imiennie
podpisami listy startowe
i zdjęcia publiczności z
uwzględnieniem RODO

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

Charakterystyka oferenta

Zgodnie z zapisami statutowymi celem działania Fundacji jest m. in. :
- działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia (ochrona
i promocja zdrowia);
- integracja mieszkańców miasta i gminy oraz powiatu, przeciwdziałanie bezrobociu, bezradności i
wykluczeniu społecznemu;
- promowanie wszelkich form aktywności prowadzących do osobistego rozwoju człowieka.
Powyższe zawody są zachowaniem ciągłości działań (m. in. Fundacja prowadzi działalność na rzecz
dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
z przeprowadzaniem zabaw i zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjnych) podejmowanych przez
Fundację w okresie ostatnich trzech lat od momentu rozpoczęcia działalności.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja skupia ludzi mających doświadczenie w wielorakich branżach począwszy od oświaty do
handlu czyli usług. Członkowie Fundacji posiadają bardzo duże doświadczenie z zakresu organizacji
imprez kulturalnych, sportowych i wycieczek w tym integracyjnych gdyż na co dzień pracują
odpowiednio z dziećmi, młodzieżą
i osobami dorosłymi w szydłowieckich publicznych placówkach oświatowych (PS nr 2 i PSP Nr 1)
oraz szkole językowej (London Language School).
Fundacja Pro Edu Cadis korzystała ze środków pozyskanych w latach 2017-2020 z Gminy Szydłowiec
w ramach dotacji tj.:
2017 r.:
1) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Szydłowiec - 2.500 zł
2) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec -
3.000 zł
2018 r.:
1) Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec p.n.
„Rozwój fizyczny i rozwój umysłowy coś co lubię!” - 1.200 zł
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2) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Szydłowiec - 1.500 zł
3) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec -
2.500 zł
2019 r.:
1) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Szydłowiec - 1.700 zł
2) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec -
3.500 zł
2020 r.:
1) Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec -
1.000 zł
2) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Szydłowiec - 2.200 zł
Ponadto Fundacja Pro Edu Cadis korzystała ze środków pozyskanych w latach 2017-2019 z Powiatu
Szydłowieckiego w ramach dotacji tj.:
2017 r.:
Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu
zagospodarowania ich czasu wolnego - 1060 zł
2018 r.:
Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej z terenu powiatu szydłowieckiego
poprzez organizowanie , m. in. imprez kulturalnych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum - 2000 zł
2019 r.:
Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej z terenu powiatu szydłowieckiego
poprzez organizowanie , m. in. imprez kulturalnych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum - 1500 zł
Wszystkie zadania zostały przeprowadzone i rozliczone prawidłowo.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wykwalifikowana kadra nauczycielska (4 os.) ze specjalizacjami z zakresu kierowania i
organizowania imprez sportowych m. in. nauczyciel wychowania fizycznego
z kwalifikacjami menadżera sportu oraz pozostali dwaj członkowie Fundacji jako wolontariusze.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Usługi promocyjne (opracowanie
projektu plakatu, ulotek i dyplomów,
druk dyplomów, dystrybucja ulotek
i dyplomów).

1000,0    

2. Nagrody - zakup medali i
pucharów/statuetek.

2000,0    

3. Zakup dwóch przenośnych boisk do
badmintona, 4 taśm linii boiskowych,
rakietek do badmintona 8 szt., 24 sztuk
lotek.

2200,0    

4. Konsumpcja - wyżywienie dla
uczestników zawodów.

1200,0    
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5. Sędziowanie - wynagrodzenie dla
sędziów prowadzących zawody.

500,0    

6. Zakup nagród rzeczowych. 2200,0    

7. Koordynacja zadania przez menadżera
sportu włącznie z rozliczeniem
finansowym zadania.

1200,0    

8. Obsługa imprezy. 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11300,0 10000,0 1300,0

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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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