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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: Siedlecki Klub Sportowy GLADIATOR, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Stowarzyszenie: 3/2005, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica:
Kazimierzowska, Numer posesji: 122, Województwo:mazowieckie, Powiat: Siedlce, Gmina:m.
Siedlce, Strona www: , Adres e-mail: sksgladiator@gmail.com, Numer telefonu: 792950830,
 
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)

Judyta Chomać
 
Adres e-mail: judytarymarzak@gmail.com Telefon: 
792950830

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Piknik Sportów Walki

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

29.08.2020 Data
zakończenia

30.08.2020

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

Organizacja "Pikniku Sportów Walki" ma być zwieńczeniem Letniej Akademii Sportów Walki jak
również zajęć prowadzonych w ramach treningów i warsztatów: "Uzależnij się od sportu- projekt
profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się z terenu miasta Siedlce". Od
kilku lat prowadzone zajęcia z ww. inicjatywy chcielibyśmy zaprezentować szerszej publiczności tj.
wszystkim mieszkańcom Naszego Miasta Siedlce. W związku z tym, że w ww. zajęciach biorą udział
dzieci i młodzież oraz rodzice od 2010 roku zawsze przy udziale i wsparciu Urzędu Miasta Siedlce
chcielibyśmy poprzez organizacje Pikniku Sportów Walki zademonstrować nasze osiągnięcia oraz
zaprezentować wszystkie sekcje Naszego klubu: kickboxing, Muay Thai, MMA, zapasy, sumo czy
samoobrony z elementami brazylijskiego jujitsu.Zainteresowalibyśmy oraz aktywizowali
mieszkańców Naszego Miasta Siedlce do takiej inicjatywy oraz uprawiania sportów i aktywnego
spędzania wolnego czasu. W ostatnim czasie pojawia się bardzo duża liczba zapytań o zajęcia dla
dzieci i młodzieży jak również dorosłych, którzy chcieliby spędzać aktywnie czas. Osoby chciałyby się
dowiedzieć i zobaczyć jak to wygląda na żywo, jednakże boją się lub wstydzą przyjść na zajęcia. W
radiu na plakatach i banerach oraz gazetach lokalnych zamieścimy informację o organizacji ww.
inicjatywy jak również o planowanych zajęciach w ramach Akademii Sportów Walki od 26 czerwca
2020r. do 31sierpnia 2020r. Zorganizowanie pikniku w dniu 29 sierpnia 2020r. będzie zakończeniem
i podsumowaniem ww. akcji, wręczeniem nagród i dyplomów dla najlepszych dzieci, dla tych które
poczyniły największe postępy i osiągnęły sukcesy. Dla dzieci będą rozdawane gadgety w postaci
smyczy, breloków oraz balony. Planujemy również oprawę muzyczną i konferansjera podczas
pikniku. Piknik odbędzie się na terenie obiektu przy ul. 11 listopada 51 na którym przez cały dzień
będą odbywać się pokazy wszystkich sekcji klubu. Umiejętności nabyte w okresie Letniej Akademii
zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami/upominkami dla uczestników, zostaną
przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne na stopnie uczniowskie w sekcji Kickboxingu. W tym dniu
planujemy również zorganizowanie sparingów międzyklubowych do udziału w których zaprosimy
kluby z Międzyrzeca Podlaskiego" Red Lion", z Białej Podlaskiej "Dziki Wschód", z Łukowa KO Fight, z
Sokołowa Podlaskiego Klub Sportowy Młodzieży i Dzieci "SMiD". Zaprosimy również do wzięcia
udziału w tej imprezie inne siedleckie kluby sportów walki. W związku ze sparingami i
odpowiedzialnością za naszych gości zamierzamy zapewnić ratownika medycznego na czas nie tylko
sparingów, ale także całej imprezy. Na piknik zaprosimy wszystkich Naszych byłych i obecnych
zawodników, Mistrzów Polski, Mistrzów Świata oraz wszystkich sympatyków sportów walki,
Naszego Klubu. Zaprosimy również gości honorowych tj.: Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja
Sitnika, Prezesa PZZ Pana Andrzeja Suprona, Prezesa PZ Sumo Pana Dariusza Rozuma, Prezesa PZ
Kickboxingu Pana Piotra Siegoczyńskiego, Prezesów firm które wspierają Nasze stowarzyszenie
m.in. Sport Masters Pani Katarzyna Kociszewska-Palacz i Pan Andrzej Palacz, Pan Grzegorz
Orzyłowski firma Trans Express, Pan Radosław Boguszewski Atletic Gym, Pan Paweł Sieczkiewicz
Telemedico, Prezesi firm PEC, ZUO, PEWiK, MPK, Healthy Boost, IronLady, Eseco, Piwnica Urody, G4
Cross.

Miejsce realizacji

Klub oraz teren Klubu Gladiator Siedlce, ul. 11 Listopada 51.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników pikniku ok. 150 osób sprawozdanie końcowe,
informacje na stronie
internetowej, w lokalnej
prasie i mediach
społecznościowych oraz foto
i video relacje.

Liczba nagród w konkursach ok. 50 dyplomów, statuetek,
nagród rzeczowych

sprawozdanie końcowe,
informacje na stronie
internetowej, w lokalnej
prasie i mediach
społecznościowych oraz foto
i video relacje.

Liczba uczestników przystępujących do
egzaminu na stopnie w Kickboxingu

ok. 25 osób sprawozdanie końcowe,
informacje na stronie
internetowej, w lokalnej
prasie i mediach
społecznościowych oraz foto
i video relacje.

Liczba uczestników biorących udział w
pokazach

ok. 30 osób sprawozdanie końcowe,
informacje na stronie
internetowej, w lokalnej
prasie i mediach
społecznościowych oraz foto
i video relacje.

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

Charakterystyka oferenta

Od roku 2013 Siedlecki Klub Sportowy uzyskuje dotację w ramach szkolenia i udziału zawodników w
zawodach. Od 2010roku otrzymujemy dofinansowania z Urzędu Miasta na organizowanie Akademii
w okresie ferii oraz wakacji letnich. Z roku na rok ilość uczestników letnich Akademii oraz innych
zajęć wzrasta. Osoby mijają się na zajęciach gdyż należą do różnych sekcji ew. trenują inne
dyscypliny łącznie jest to ponad 60 osób które chcemy aby zintegrowały się na Pikniku wraz z
rodzinami i innymi mieszkańcami Naszego Miasta Siedlce. SKS Gladiator jako stowarzyszenie istnieje
od 2005 r. i od tego czasu nasi zawodnicy reprezentują miasto Siedlce oraz Polskę na zawodach
ogólnokrajowych i międzynarodowych. Nasi zawodnicy są medalistami Mistrzostw Polski, oraz
Mistrzostw Świata. Chcieliby opowiedzieć i pochwalić się przy tym swoimi osiągnięciami, pokazać
trofea a przy tym zachęcić osoby które chciałby rozpocząć przygodę ze sportem do treningów w
naszym klubie. Zarówno nasza kadra trenerska która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i w
2017 r. roku zaprosiliśmy do współpracy Instruktora samoobrony, MMA Piotra Rejtczaka, który
prowadzi dodatkowe zajęcia z samoobrony z elementami brazylijskiego jujitsu. W 2018 r. dołączył
do Naszego zespołu Oktawian Lewandowski Instruktor mieszanych sztuk walki. Aktualnie dużym
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zainteresowaniem od końca 2018r roku współpracujący z nami instruktorka zapasów Magda Bryk
oraz instruktor zapasów Robert Durka prowadząc zajęcia z zapasów oraz sumo. Wszyscy pragną
rozwijać swoje grupy zawodników i poprzez zorganizowanie takiej akcji i zaprezentowanie swoich
sekcji ich umiejętności zwiększać grono młodych adeptów sportów walki. Mamy nadzieję, że
pozytywne rozpatrzenie tego wniosku i przyznanie nam środków na Piknik Sportów Walki pozwoli
sekcji boxu, kickboxingu i muay thai i brazylijskiego jujitsu oraz zapasów i sumo na dalsze
systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach na dużo wyższym poziomie co
przysporzy sławy naszemu miastu Siedlce. Oto Nasz pełen zespół trenerów i instruktorów Instruktor
kick-boxingu, muay thai oraz boksu Andrzej Wasilewski Instruktor muay thai Ewelina Jaromska
Instruktor Lekkiej Atletyki Marcin Przysowa, Instruktor muay thai, kurs profilaktyki uzależnień,
sędzia D klasy PZKB Judyta Chomać Instruktor samoobrony, MMA, rekreacji ruchowej: Piotr
Rejtczak Instruktor Zapasów Magda Bryk Instruktor Zapasów Robert Durka Instruktorka Fitness
Justyna Jędrzejewska Instruktor Mieszanych Sztuk Walk: Lewandowski Oktawian każda z ww. osób
jest zaangażowana w prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży nie pobierając za to wynagrodzenia.
Chciałaby zaprezentować swoje sekcje na ww. imprezie. Organizacja Pikniku odbędzie się na placu
przed i w naszym nowym obiekcie przy ul. 11 listopada 51. Obiekt posiada 300metrów
kwadratowych. Na terenie obiektu znajduje się duża sala, którą podzieliliśmy na dwie części. Jedna
wyposażona w specjalistyczną matę do kickboxingu, boksu, muay thai oraz druga części sali która
została dostosowana do treningów zapasów, sumo i brazylijskie jujitsu oraz mma. Na terenie
obiektu znajduje się również siłownia oraz dwie szatnie (męska i damska) i toalety.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy piknik sportów walki. Frekwencja była bardzo
dobra, oprócz Siedlczan, zawodników i ich rodzin, swoją obecnością zaszczycili nas również
przedstawiciele władz miasta w tym Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Promocję ww.
wydarzenia odbyła się przez lokalne stacje radiowe, tj. Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasie, a
także poprzez prasę i lokalne portale informacyjne m.in. Tygodnik Siedlecki, Sport Siedlce, Siedlecki
Sport...
Tak jak w planowanym wydarzeniu, rok temu przeprowadziliśmy egzamin na stopnie w Kickboxingu,
rozdaliśmy nagrody, dyplomy oraz wyróżniliśmy najlepszych sportowców z naszego Klubu. Nie
brakowało atrakcji takich jak grill, animacje dla dzieci, pokazy sztuk walki każdej z sekcji naszego
Klubu. Całe wydarzenie zwieńczył koncert Drużyny Mistrzów- zespół Hip-hopowy który poprzez
swoją muzykę propaguje sport oraz zdrowy styl życia, który ma być alternatywą dla środków
odurzających a także postawę patriotyczną.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

-Wynajem terenu wokół Klubu
-Promocja przedsięwzięcia, obsługa graficzna, płatne ogłoszenia w radiu i gazecie
-Plakaty, banery, ulotki, upominki, dyplomy, koszulki, medale, nagrody
-Wyżywienie i napoje
-Obsługa księgowa
-Wynajęcie nagłośnienia i oprawy muzycznej
-Obsługa medyczna
-Ubezpieczenie i ew. ochrona
-Występ zespołu muzycznego

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem terenu wokół Klubu 800,0    

2. Promocja przedsięwzięcia, obsługa
graficzna, płatne ogłoszenia w
lokalnym radiu i prasie
Plakaty, banery, ulotki, upominki,
dyplomy, koszulki, medale, nagrody

5000,0    

3. Wyżywienie i napoje 1500,0    

4. Obsługa księgowa 300,0    

5. Wynajęcie nagłośnienia i oprawy
muzycznej, konferansjer

700,0    

6. -Obsługa medyczna 500,0    

7. Ubezpieczenie i ew. ochrona 500,0    

8. Występ zespołu muzycznego 700,0    

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

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.
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