
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d22e-a15c-28c4

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: Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon Płońsk, Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym w Płońsku prowadzona
przez Starostę Płońskiego.: 5, Kod pocztowy: 09-100, Poczta: Płońsk, Miejscowość: Płońsk, Ulica:
Płocka, Numer posesji: 56, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: płoński, Gmina:
m. Płońsk, Strona www: , Adres e-mail: robertadamski.awf@wp.pl, Numer telefonu: 503920791,
 
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)

Robert Adamski
 
Adres e-mail: robertadamski.awf@wp.pl Telefon: 
503920791

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Płońska w biegach przełajowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2022 Data
zakończenia

29.06.2022

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

Zadanie "Mistrzostwa Płońska w biegach przełajowych" to impreza biegowa o charakterze
przełajowym dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych oraz Ponadpostawowych z terenu
powiatu płońskiego. Jej celem jest popularyzacja biegania i zdrowego stylu życia jako sposobu na
upowszechnienie kultury fizycznej w powiecie płońskim. Warto zauważyć, że osoby
niepełnosprawne będą miały dostęp do wolnych od barier architektonicznych budynków.
Planujemy także utworzenie specjalnej klasyfikacji dla osób niepełnosprawnych. Impreza odbędzie
się 11 maja 2022 roku na odpowiednio przygotowanych terenach w Płońsku. W zawodach udział
wezwą uczniowie z 4, 5, 6, 7 i 8 klas Szkół Podstawowych oraz 1-4 Ponadpodstawowych podzieleni
ze względu na wiek i płeć. W zależności od wieku i płci zostaną przygotowane trasy biegowe na
dystansach 600, 800, 1000 i 2000 m. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pakiety startowe oraz
pamiątkowe, drewniane medale, natomiast najlepsze trójki puchary, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich zawodników zostanie przygotowany posiłek regeneracyjny oraz napoje chłodzące
podawane w talerzykach i kubkach ekologicznych (biodegradowalnych). Nad bezpieczeństwem
zawodników będzie czuwał ratownik medyczny. Ponadto za profesjonalne przeprowadzenie
zawodów będzie odpowiadała trójka sędziów. Poprzez organizację biegu chcemy krzewić wśród
młodych mieszkańców powiatu płońskiego zdrowy, sportowy styl życia. W tym celu do wszystkich
szkół z powiatu płońskiego wyślemy zaproszenia na bieg. Liczymy, że w imprezie weźmie udział
ponad 100 osób z terenu powiatu płońskiego.

Miejsce realizacji

Impreza odbędzie się na stadionie miejskim w Płońsku, ul. Mikołaja Kopernika 3, 09-100 Płońsk i
terenach przyległych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział dzieci w zawodach sportowych
"Mistrzostwa Płońska w biegach
przełajowych"

100 osób. Lista uczestników.

Wręczenie medali dzieciom. 100 medali. Lista uczestników.

Wręczenie pakietów startowych
dzieciom.

100 pakietów. Lista osób, które otrzymały
pakiet.

Wręczenie nagród rzeczowych. 12 nagród rzeczowych. Protokół odbioru nagród.

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

UKS "Gimnazjon" w Płońsku działa jako uczniowski klub sportowy od 2006 roku. Lata
dotychczasowej działalności umożliwiły zdobycie wiedzy i doświadczenia zarówno w organizacji
imprez sportowych jak i w prowadzeniu profesjonalnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Klub ma na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu.
Klub swoje cele realizuje m.in. poprzez:
1) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,
2) Organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja imprez i zawodów sportowych
3) Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych.
4) Organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
5) Działalność sekcji dziecięco – młodzieżowa Sekcja dziecięco – młodzieżowa.
Zarząd klubu tworzą Jakub Giżyński, Damian Wiśniewski oraz Wiktor Mateńko, czyli osoby, które
same trenowały lekkoatletykę, a także mają doświadczenie w organizacji imprez sportowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizatorzy imprezy to członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnazjon" w Płońsku,
którzy przez 18 lat działalności Klubu zorganizowali ponad 20 imprez sportowych. Są to osoby, które
organizowały wiele imprez sportowych na terenie miasta Płońsk i powiatu płońskiego
adresowanych do miłośników aktywnego trybu życia z całej Polski. Nadmieniamy, iż część z tych
osób uczestniczyła w latach poprzednich przy organizacji imprez sportowych, które były
współfinansowane także ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego -
mają więc wiedzę i umiejętności w prowadzeniu i rozliczaniu wniosków. Uważamy więc, że
członkowie Klubu posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę merytoryczną potrzebne do realizacji
tego typu projektu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy realizacji zadania pracować będą członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnazjon" w
Płońsku, którzy posiadają doświadczenie w organizowaniu wyżej opisanego przedsięwzięcia (jedna
edycja) oraz innych wydarzeń sportowych na terenie Miasta Płoński i powiatu płońskiego. Będą to
m.in.: Jakub Giżyński, Damian Wiśniewski, Wiktor Mateńko oraz Robert Adamski, a więc osoby,
które zorganizowały w latach ubiegłych inne imprezy sportowe na terenie powiatu płońskiego.
Nadmieniamy, iż część z tych osób uczestniczyła w latach poprzednich przy organizacji innych
wydarzeń - kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Uważamy więc, że posiadamy niezbędne
doświadczenie i wiedzę merytoryczną potrzebne do realizacji tego typu projektu. Ponadto w czasie
zawodów będziemy korzystać z pomocy lokalnych działaczy (nauczycieli W-F, trenerów, oraz
sędziów). Wszyscy członkowie klubu będą zaangażowani w prawidłową realizację zadnia.
Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" w Płońsku jako wkład rzeczowy wykorzysta swój sprzęt
nagłaśniający, podium, krzesła, stoły.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody rzeczowe. 2 000,00    
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2. Pakiet startowy. 2 000,00    

3. Usługa gastronomiczna. 2 000,00    

4. Sędziowie (trzech sędziów po 500 zł). 1 500,00    

5. Puchary. 1 000,00    

6. Medale. 1 000,00    

7. Opieka medyczna. 500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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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