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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: STOWARZYSZENIE KULTURY I SPORTU PEGAZ DROBIN, Forma prawna: stowarzyszenie,
WYPIS Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH, LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ STAROSTĘ PLOCKIEGO: 58, Kod pocztowy: 09-210, Poczta: DROBIN, Miejscowość: DROBIN,
Ulica: SZKOLNA , Numer posesji: 3, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Drobin,
Strona www: , Adres e-mail:michal_leman@interia.pl, Numer telefonu: 501241880,
 
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)

Michał Lemanowicz
 
Adres e-mail: michal_leman@interia.pl Telefon: 
+48501241880

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

11.07.2021 Data
zakończenia

30.09.2021

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

Zadanie publiczne dotyczy zorganizowania Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej 2021 dla
urodzonych w 2009 roku i młodszych. Planowany termin organizacji turnieju to sierpień 2021. W
turnieju będą mogły wziąć udział drużyny z całego województwa mazowieckiego. Planowana liczba
drużyn - 8, które zostaną podzielone na dwie czterodrużynowe grupy. Turniej będzie rozegrany
jednego dnia. Wszystkie mecze fazy grupowej i finałowe zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia na
obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie. Celem projektu będzie
promocja sportu i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na Mazowszu poprzez organizację
Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej 2021 dla chłopców urodzonych w 2009 roku i młodszych.
Organizacja turnieju będzie promocją kultury fizycznej na Mazowszu a tym samym zachęceniem do
uprawiania sportu poprzez dzieci i młodzież z terenu całego województwa. W ten sposób zostanie
wypromowany nasz region oraz promocja działań na rzecz kultury fizycznej przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego.
Turniej ma charakter wojewódzki, udział w nim będzie całkowicie bezpłatny i dostępny dla
wszystkich chętnych drużyn amatorów z całego Mazowsza. Informacje o turnieju znajdą się w
lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych i internetowych, a także na
tablicach ogłoszeń szkół i klubów sportowych. W turnieju zostaną przewidziane nagrody rzeczowe
oraz zostanie zapewniona opieka medyczna, sędziowie oraz wyżywienie uczestników. Turniej
zostanie zorganizowany z przestrzeganiem wszystkich wytycznych dotyczących pandemii panującej
w kraju COVID 19. Wszystkie zalecenia zostaną spełnione i udział w turnieju będzie bezpieczny.

Miejsce realizacji

Turniej zostanie rozegrany na jednym obiekcie (obiekt udostępniony bezpłatnie): - stadion
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Promocja sportu i aktywnego trybu
życia wśród dzieci z terenu
województwa mazowieckiego

Uczestnictwo w turnieju ma
za zadanie przede wszystkim
motywować uczestników do
aktywności ruchowej,
osiągania coraz lepszych
wyników sportowych oraz
promować nasz region oraz
województwo mazowieckie

Bardzo ważnym elementem
organizacji zawodów będzie
zachęcenie dzieci do
systematycznego treningu i
dążenie do mistrzostwa
sportowego poprzez chęć
zwycięstwa w turnieju

Zaproszenie do udziału w turnieju
drużyn z województwa mazowieckiego

Uczestnictwo w turnieju 8
zespołów

Wyniki oraz tabela końcowa
turnieju
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Zgłoszenie udziału uczestnictwa w
turnieju zawodników

Udział w turnieju po 18
zawodników z każdej
drużyny czyli w całym
turnieju maksymalnie zagra
144 zawodników

Listy zawodników
zgłoszonych do turnieju

Organizacja turnieju Przeprowadzenie
jednodniowych rozgrywek
turniejowych

Z przeprowadzonych
rozgrywek zostanie
przygotowana relacja
zdjęciowa

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Kultury i Spotu Pegaz Drobin powstało w 2005r. Od tamtego czasu bardzo mocno
się rozwija. Obecnie prowadzi 5 grup piłkarskich oraz jedną siatkarską. Jesteśmy stowarzyszeniem,
które rozwija się z roku na rok coraz lepiej. Staramy się organizować naszym podopiecznym czas tak,
aby mogli się rozwijać i dążyć do podnoszenia swoich umiejętności. Każde działanie jest przez nas
przemyślane i staramy się wykonywać wszystkie zadania dokładnie i profesjonalnie. Jesteśmy
organizatorami wielu turniejów halowych oraz turniejów na świeżym powietrzu. Staramy się
pozyskiwać środki z różnych źródeł i wykorzystywać je w sposób rozsądny i gospodarczy. Obecnie
zatrudniamy 4 trenerów piłki nożnej oraz instruktora piłki siatkowej. Zajęcia dla każdej z grup
prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jesteśmy organizatorami wielu turniejów halowych oraz turniejów na świeżym powietrzu. Staramy
się pozyskiwać środki z różnych źródeł i wykorzystywać je w sposób rozsądny i gospodarczy. Środki,
o które wnioskujemy pozwolą nam zorganizować turniej na profesjonalnym poziomie. Wszystkie
koszty, które zostaną poniesione są policzone tak, aby turniej był zorganizowany na wysokim
poziomie i bardzo oszczędnie. Koszty kalkulowane zostały na podstawie wydatków, które
ponosiliśmy w latach poprzednich organizując podobne wydarzenia. Dzięki doświadczeniu, które
posiadamy wykonanie zadań podczas turnieju będzie stało na najwyższym poziomie co zaowocuję
promocją regionu mazowieckiego. Źródła pozyskiwania środków finansowych na organizację imprez
organizowanych przez nasze stowarzyszenie:
Urząd Miasta i Gminy Drobin - otrzymujemy i pozytywnie rozliczamy środki przekazywane na
działalność stowarzyszenia od 2008 roku.
Starostwo Powiatowe w Płocku - coroczne dofinansowanie Biegu Niepodległości - pozytywnie
rozliczane.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Cykl Zimowych Turniejów Piłki Nożnej Pegaz
Cup rok 2013 - projekt pozytywnie rozliczony Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w 2012r - projekt pozytywnie
rozliczony
Ministerstwo Sportu i Turystyki - czterokrotnie otrzymaliśmy środki z programu KLUB 2017, 2018,
2019 oraz 2020 roku, projekty pozytywnie rozliczone
Zarząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na organizację Turnieju Piłki Nożnej w 2018 roku-
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projekt rozliczony pozytywnie
Zarząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na organizację trzech Turniejów Piłki Nożnej w 2019
roku- projekty rozliczony pozytywnie

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Praca wolontariuszy: 1. Służba porządkowa - 4 os. Turniej zostanie rozegrany na jednym obiekcie
(obiekty udostępniony bezpłatnie): - stadion Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Drobinie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA 2400,0    

2. OBSŁUGA MEDYCZNA 700,0    

3. OBSŁUGA TECHNICZNA 700,0    

4. SŁUŻBA INFORMACYJNA 560,0    

5. SŁUŻBA PORZĄDKOWA 1120,0    

6. NAGRODY 2600,0    

7. WYŻYWIENIE 3040,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11120,0 10000,0 1120,0

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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

