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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 Ready2Run, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000787837, Kod pocztowy:
01-813, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:Marymoncka , Numer posesji: 34F,
Numer lokalu: 113, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica),
Strona www: https://www.facebook.com/FundacjaReady2Run, Adres e-mail:
fundacja.ready2run@gmail.com, Numer telefonu: 505868594,
 
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)

Piotr Mościcki
 
Adres e-mail: pio.moscicki@gmail.com Telefon: 
505868594

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego READY2RUN-BIEGI LEKKOATLETYCZNE DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.04.2021 Data
zakończenia

24.04.2021

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

Ready2Run - biegi lekkoatletyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, to konkurencje na
dystansach: 50m , 100m, 400m, 800m oraz 1500m. Zawody skierowane są do osób z
niepełnosprawnością intelektualną w wieku szkolnym z całego Mazowsza. Biegi odbędą się
24.04.2021 r, w Warszawie, na atestowanym stadionie lekkoatletycznym. Liczba uczestników jest
ograniczona i wynosi ona 300 osób. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie ratownik
medyczny oraz asystenci osoby niepełnosprawnej – wolontariusze. Wszyscy zawodnicy otrzymają
medale pamiątkowe oraz dyplomy. Najlepsi zawodnicy z każdej kategorii, z podziałem na płeć
zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami. Poprzez nasze zawody biegowe, chcemy
aktywizować osoby niepełnosprawne intelektualnie. Aktywność ruchowa jest nieodłącznym
elementem życia każdego człowieka, także osób niepełnosprawnych, które mają jednak znaczniej
mniej możliwości jej podejmowania. Naszą misją jest stwarzanie takich możliwości osobom
niepełnosprawnym intelektualnie oraz zachęcanie ich do uprawniania sportu. Walorem
edukacyjnym naszej inicjatywy jest pokazanie społeczeństwu, że są oni zdolni do sportowej
rywalizacji. Zawody są przeznaczone szczególnie dla osób, które dotychczas nie były aktywne
sportowo. Chcemy aby atmosfera profesjonalnie zorganizowanych zawodów podziałała na nich
zachęcająco do podejmowania dalszych aktywności.

Miejsce realizacji

Stadion lekkoateltyczny OSiR Praga - Południe, ul. Podskarbińska 14, Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Rozwinięcie w uczestnikach
zamiłowania do sportu

Uczestnik lubi sport, chętnie
uprawia sport i wybiera go
jako sposób rozrywki i
spędzania czasu

Obserwacja, ankieta
ewaluacyjna pod koniec
zawodów oraz ankieta
monitorująca efekty w ciągu
pół roku po zawodach
(wysłana na adres e-mail
podany podczas rejestracji)

Wzmocnienie poczucia własnej
wartości wśród osób
niepełnosprawnych intelektualnie

Uczestnik zdaje sobie
sprawę z możliwości
pokonywania ograniczeń i ze
swoich możliwości

Obserwacja, ankieta
ewaluacyjna pod koniec
zawodów oraz ankieta
monitorująca efekty w ciągu
pół roku po zawodach
(wysłana na adres e-mail
podany podczas rejestracji)
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Wykształcenie znajomości oraz
poszanowania zasad Fair Play

Uczestnik zna i zgadza się z
ideami Fair Play

Obesrwacja podczas
rwyaliazacji sportowej i na
mecie

Poznanie przez uczestników specyfiki
zawodów sportowych
lekkoatletycznych

Uczestnik zna zasady
rywalizacji na różnych
dystansach
lekkoatletycznych na bieżni

Weryfikacja czy zawodnicy
znają i stosują się do zasad
rywalizacji

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Ready2Run zajmuję się aktywizacją dzieci i młodzieży, szczególnie z tzw. "trudnych
środowisk" oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy zajęcia sportowe,
organizujemy działania wolontariackie podczas wydarzeń sportowych (biegi masowowe, mecze
koszykówki i piłki nożnej). Nasza fundacja została wyróżniona w X edycji konkursu Mazowieckie
Barwy Wolontariatu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja w 2020 roku była organizatorem Turnieju Koszykówki 3x3 Szkół Specjalnych w Warszawie.
W obecnych przygotowaniach biorą udział osoby mające doświadczenie przy organizacji dużych
imprez biegowych jak: Bieg Niepodległości, Bieg 3 Maja, Bieg Konstytucji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- umiejętności i doświadczenie osób pracujących przy organizacji imprezy
- wolontariusze fundacji (30 osób)
- sprzęt sportowy lekkoatletyczny
- urządzenia do pomiaru czasu i wyświetlania wyników
- kontakty w instytucjach (szkoły, ośrodki wspierające rodziny, domy dziecka, instytucje zajmujące
się osobami z niepełnosprawnością intelektualną )
- stadion lekkoatletyczny z zapleczem
- wykwalifokowana kadra do prowdzenia rozgrzewki
- sędziowie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu
sportowego / Wynajem stadionu OSiR
ul. Podskarbińska 14, Warszawa - 1000
zł/dzień Wynajem sprzętu
pomiarowego czasu / 1400 zł/dzień

2400,0    

2. Obsługa medyczna / zabezpieczenie
wydarzenia przez dwuosobowy zespół
ratowniczy + ambulans z
wyposażeniem

1100,0    

3. Obsługa sędziowska / trzech
sędziów/dzień

300,0    

4. Obsługa instruktorska i trenerska/
trener/dzień

150,0    

5. Wyżywienie / Posiłek, napój dla
każdego uczestnika zawodów, napój,
posiłek dla wolontariusza

3200,0    

6. Trofea sportowe/ medale dla
wszystkich zawodników/statuetki dla
zwycięzców 1-3

1800,0    

7. Inne koszty bezpośrednie/ Wkład
własny wnioskodawcy- 30
wolontariuszy do obsługi zadania, 15
zł/godz

3600,0    

8. Druk broszur informacyjnych,
numerów startowych i plakatów

950,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13500,0 9900,0 3600,0

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* ;
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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)

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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