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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: Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,Wyciąg z
ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej. (Starosta Wołomiński) : 55, Kod pocztowy: 05-091, Poczta: Ząbki , Miejscowość:
Ząbki, Ulica:Wiosenna, Numer posesji: 14, Numer lokalu: 14, Województwo:mazowieckie, Powiat:
wołomiński, Gmina:m. Ząbki, Strona www: brak, Adres e-mail: seremakp@gmail.com, Numer
telefonu: 508661919,
 
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)

Piotr Seremak
 
Adres e-mail: seremakp@gmail.com Telefon: 508661919

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Tenisa Stołowego Mercedes-Benz MB Motors CUP

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

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

W ramach zadania zostanie zrealizowany Turniej Tenisa Stołowego Mercedes - Benz MB Motors
CUP. Turniej będzie 2 dniowy i zostanie podzielony na kilka kategorii. Będzie miał zasięg ponad
powiatowy i skierowany będzie głownie do młodzieży grającej w tenisa stołowego ale również do
dorosłych. Zostanie rozegramy w sali sportowej w Ząbkach przy ul. Batorego 37.

Turniej rozgrywany w 4 kategoriach w sobotę i 10 w niedzielę:
SOBOTA 30.05.2020:
- Kobiety - bez licencji PZTS
- Mężczyźni - bez licencji PZTS
- OPEN - wszyscy bez wyjątku
- DEBLE - wszyscy bez wyjątki

NIEDZIELA 31.05.2020:
- Skrzaci
- Skrzatki
- Żacy
- Żaczki-
- Młodzicy
- Młodziczki
- Kadeci
- Kadetki
- Juniorzy
- Juniorki

W turnieju uczestniczyć będzie ok 100 - 150 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Dzieci
rozegrają turniej aż w 10 kategoriach, dorośli w 4.

Dzieci preferują wszelkie zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną, ze
szczególnym akcentem na tenis stołowy w której to dyscyplinie mamy bogate tradycje i duże
osiągnięcia na szczeblu
powiatu, regionu, województwa. Sport i aktywność fizyczna oraz zabawy we wszelakich formach
wzbudzają ciekawość i zainteresowanie naszych
wychowanków i cieszą się dobrą opinią. Pozwalają wyrównywać braki i pokonywać trudności w
nauce. Wzmacniają w
dziecku poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie. Uczą radzenia sobie ze stresem. Sprzyja to w
nawiązywaniu
kontaktów społecznych, pozwalają wyrażać swoje uczucia. Ćwiczą zmysły, wyrabiają orientację w
przestrzeni, rozwijają
zwinność, spostrzegawczość i zręczność.

Zakupimy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z każdej kategorii.

Organizacja tak dużego święta tenisa stołowego w naszym mieście byłaby okazją do dalszej
popularyzacji tej dyscypliny sportu na terenie województwa mazowieckiego. Odbije się ona również
echem w świecie ping-ponga na terenie naszego kraju. Impreza skierowana jest do młodszych i
starszych pod hasłem "Tenis stołowy - sport dla wszystkich". Poprzez tę imprezę chcemy pokazać,
że sport można uprawiać w każdym wieku, chcemy również promować zdrowy tryb życia.
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Cele które chcemy realizować poprzez zadanie to:
-Promowanie zdrowego trybu życia.
-Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w duchu sportu.
-Integracja mieszkańców woj. mazowieckiego w sportowej atmosferze.

Miejsce realizacji

Sala Sportowa w SP 2
ZĄBKI UL. Batorego 37

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie imprezy o
charakterze sportowym na terenie
woj. Mazowieckiego - 2 dni

100% Fotorelacja / lista zgłoszeń

Zwiększenie zainteresowania tenisem
stołowym na Mazowszu - liczba osób
biorących udział w turnieju

Ponad 100 osób Lista zgłoszeń

Wyłonienie i wręczenie nagród
najlepszym zawodnikom w każdej
kategorii

100% Fotorelacja / Wyniki turnieju

Przeprowadzenie 10 - 14 kategorii 100% Wyniki turnieju

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

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy klubem sportowym działającym na terenie Miasta Ząbki. Naszym celem jest wychowanie
dzieci i młodzieży w duchu sportu i zdrowej rywalizacji oraz promocja sportu powszechnego i
zdrowego trybu życia. W naszej kadrze mamy trenerów z ogromnym doświadczeniem sportowym
ale również osoby z dużym doświadczeniem organizacyjnym. Sport który promujemy to tenis
stołowy. Wybraliśmy go bo uważamy, że wspaniale pomaga w rozwoju najmłodszych: kształtuje
cechy motoryczne, pracę umysłową, pracę ręka - oko (koordynacja, refleks). Z sukcesami
prowadzimy zajęcia sportowe i organizujemy imprezy sportowe na terenie Ząbek.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizacja Grand Prix Ząbek. W każdym turnieju bierze udział kilkadziesiąt osób, mamy
doświadczenie organizacyjne i zaplecze techniczne żeby przeprowadzać imprezy nawet o zakresie
ogólnopolskim. Chcielibyśmy zwiększyć zasięg naszych imprez do zasięgu ponad powiatowych ze
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względu na duże zainteresowanie wydarzeniami, które robimy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stoły, płotki, siatki

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Numeratory 6 szt 800,0    

2. Piłeczki na turniej 200,0    

3. Puchary za miejsca I-III 1500,0    

4. Obsługa sędziowska 1300,0    

5. Obsługa techniczna wydarzenia 800,0    

6. Napoje dla uczestników 400,0    

7. Nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy
specjalistyczny)

2700,0    

8. Ratownik medyczny / ubezpieczenie
OC

400,0    

9. Obsługa księgowo finansowa 300,0    

10. Koordynator projektu 450,0    

11. Wynajem hali 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10350,0 9850,0 500,0

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,
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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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