
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 8f81-2267-2cbb

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 Pływacki Płetwal Mława, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja Klubów Sportowych
prowadzona przez Starostę Powiatu Mławskiego:33, Kod pocztowy: 06-500, Poczta:Mława, Miejscowość:Mława, Ulica:
Kopernika , Numer posesji: 38, Województwo:mazowieckie, Powiat:mławski, Gmina:m. Mława, Strona www:
www.pletwal.mlawa.pl, Adres e-mail: pletwal.mlawa@wp.pl, Numer telefonu: 607171373
 
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)

Andrzej Śledziński
 
Adres e-mail: nidzica@gazeta.pl Telefon: 532552509

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod
Patronem Burmistrza Miasta Mława

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

28.11.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Planowane zawody pływackie zostaną przeprowadzone w dniach 16-17 listopada 2019 roku na obiektach Krytej Pływalni
w Mławie. Uczestnikami zawodów będą dzieci i młodzież do 18 roku życia. W imprezie udział weźmie ponad 400
zawodników (max 550 osób). Rekrutacja uczestników odbędzie się za pośrednictwem strony www.megataiming.pl przy
współpracy z warszawsko - mazowieckim okręgowym związkiem pływackim. O przyjęcie na zawody decyduje wyłącznie
kolejność zgłoszeń. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający ważne licencje w tym badania lekarskie. W
zależności od zaawansowania pływackiego oraz wieku zawodników organizator przygotował zróżnicowany program
zawodów - od 50 do 200m w poszczególnych stylach. Organizator przeprowadzi min. 25 konkurencji pływackich w ramach
zawodów. Cechą charakterystyczną zawodów są bloki finałowe, przeprowadzone w I dniu zawodów, w których ścigają się
najlepsi zawodnicy wyłonieni w eliminacjach. Startom finałowym towarzyszy niezwykła sportowa atmosfera stworzona
zarówno przez samych zawodników jak i kibiców. Dla pierwszych sześciu zawodników poszczególnych grup wiekowych
zostaną wręczone dyplomy i medale a dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdym roczniku (wg punktacji
fina), zostaną wręczone statuetki (liczone są 3 starty). Dodatkowo trzy najlepsze kluby otrzymają puchary (punktowanych
będzie pierwszych 12 miejsc od 1 do 12 w / g klucza). Głównym celem realizacji zadania jest promocja aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży, który zostanie osiągnięty poprzez organizacji imprezy sportowej - zawodów pływackich.
Organizacja zawodów pływackich przyczyni się również do osiągnięcia celów pośrednich tj: - promocja prozdrowotnych ,
społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży, - możliwość udziału w systemowej rywalizacji
sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności, - optymalne wykorzystanie infrastruktury
sportowej, - identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, - zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów
sportowych w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, - aktywizacja i współpraca z lokalnym
samorządem terytorialnym oraz samorządem województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w roku 2019.
Szczegółowy harmonogram działań: Październik: - ogłoszenie o organizacji imprezy na stronie www.megataiming.pl oraz
warszawsko - mazowieckiego okręgowego związku pływackiego, - współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
przy przygotowaniu obiektu do zawodów, - organizacja techniczna zawodów - wynajem tablic do elektronicznego
pomiaru, obsługa informatyczna zawodów, zaangażowanie wolontariuszy, - promocja imprezy w lokalnej prasie, radiu
oraz stronie internetowej klubu, wykonanie banerów - zamówienie i opracowanie wzorów dyplomów, medali i statuetek,
- zaproszenie "gwiazdy" zawodów tj. wybitnego sportowca - zaangażowanie lekarza zawodów, - zaangażowanie spikera
zawodów, - przygotowanie oferty noclegowej oraz żywieniowej dla uczestników zawodów (uczestnicy zawodów
pokrywają pełno dobowe wyżywienie oraz nocleg we własnym zakresie). Listopad: - promocja imprezy w lokalnej prasie,
radiu, stronie internetowej klubu oraz za pomocą banerów reklamowych, - organizacja imprezy w dniach 16-7 listopada
2019 roku na obiekcie Krytej Pływalni w Mławie - rozliczenie finansowe I imprezy - płatność za wynajem sprzętu, płatność
z tytułu umów cywilno - prawnych. - rozliczenia całości zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronem Burmistrza Miasta Mława cieszą się dużą
popularnością wśród dzieci i młodzieży. Wiąże się to z doświadczeniem klubu przy organizacji zawodów, wprowadzaniem
nowych elementów podnoszących ich atrakcyjność (zapraszanie gwiazdy sportu) oraz rozgrywaniem bloku finałowego
zawodów.
Miejsce realizacji
Kryta Pływalnia Mława ul. Kopernika 38, 06-500 Mława

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Ilość zawodów pływackich Przeprowadzenie 2-dniowych
zawodów pływackich w dniach 16-
17 listopada 2019 roku

Wydruk ze strony internetowej
www.megataiming.pl
odpowiedzialnej za elektroniczny
pomiar wyników zawodów
pływackich,
informacje z lokalnej prasy oraz
strony internetowej beneficjenta

Liczba czynnych uczestników zawodów
pływackich

Udział w imprezie minimum 400
dzieci i młodzieży

Lista zgłoszonych zawodników ,
listy startowe

Liczba przeprowadzonych konkurencji
pływackich

Przeprowadzenie min. 25
konkurencji pływackich

Listy startowe oraz wyniki
poszczególnych konkurencji

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
Klub Pływacki Płetwa Mława został zarejestrowany w dniu 27 marca 2007 roku. Od tego momentu prowadzi całoroczną
działalność sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu zaawansowania pływackiego. Obecnie w klubie z
systematycznych zajęć korzysta około 130 dzieci w siedmiu grupach treningowych, których trenuje 4 wykwalifikowanych
trenerów. Klub na przestrzeni ostatnich 3 lat systematycznie organizuje imprezy sportowe zarówno o charakterze
lokalnym jak i ogólnopolskim. Najważniejszą imprezą są Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronem
Burmistrza Miasta Mława. Zawody organizowane we współpracy z Burmistrzem Miasta Mławy w cyklu wiosna - jesień,
przyciągają na start min. 400 zawodników z terenu całej polski. Oprócz zawodów ogólnopolskich klub organizuje Mławską
Ligę Pływacką, w której w każdej z trzech rund staruje po około 150 zawodników ze szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego. Ponadto zawodnicy i trenerzy klubu biorą udział w zawodach
ogólnopolskich, m.in. Warszawa, Olsztyn, Radom, Gdańsk, Sopot, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, podczas których zdobywają
doświadczenie i podpatrują najlepsze rozwiązania organizacyjne przy organizacji tego typu zawodów.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Zadanie pn. "Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronem Burmistrza Miasta Mława"
organizowane są sukcesywnie od kilku lat przez Klub Pływacki Płetwal Mława przy współpracy z lokalnym samorządem
terytorialnym - Miastem Mława. Klub posiada duże doświadczenie przy realizacji imprez sportowych o podobnym
charakterze. Do zadań zrealizowanych tylko w ostatnim roku przy wsparciu ze środków publicznych należą; 1. Otwarte
Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod Patronem Burmistrza Miasta Mława - 17-18 listopada 2018r.
wartość zadania: 37.000,00 zł wkład publiczny - jst: 12.787,20 zł 2. Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego
Mazowsza pod Patronem Burmistrza Miasta Mława - 21-22 kwietnia 2018r. wartość zadania: 36.200,00 zł wkład publiczny
- jst: 12.787,20 zł 3. Mławska Liga Pływacka – edycja V - realizowanego w okresie od 1.03.2017 do 15.12.2017 (3 imprezy
sportowe) wartość zadania: 10.970,00 zł wkład publiczny jst: 3.500,00 zł 3. Mławska Liga Pływacka – edycja VI -
realizowanego w okresie od 15.02.2018 do 15.12.2018 (3 imprezy sportowe) wartość zadania: 9.100,00 zł wkład jst:
3.000,00 zł Imprezy sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników - corocznie zwiększa się zarówno liczba
klubów zainteresowanych udziałem w zawodach jak i sama liczba uczestników.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w skład którego wchodzi Kryta
Pływalnia. Jest to nowoczesny obiekt sportowo - rekreacyjny wyposażony m.in, w basen sportowy o wym. 25 x 12,5 m, 6
torów pływackich. Ponadto obiekt posiada niezbędną infrastrukturę towarzyszącą tj. sale ćwiczeń, salę konferencyjną
przeznaczoną na biuro zawodów i odprawy, szatnie, sanitariaty, prysznice miejsca parkingowe. Na obiekcie były już
wielokrotnie organizowane zawody o podobnej randze i liczbie uczestników. Obecnie w klubie zatrudnionych jest 4
doświadczonych trenerów/instruktorów, pomoc administracyjna oraz księgowa. Osoby te będą bezpośrednio
odpowiadały za przygotowanie i realizacją imprez ujętych w ramach zadania. Posiadają duże doświadczenie przy
organizacji imprez o podobnym zasięgu jak i liczbie uczestników. W celu prawidłowej realizacji zadania, klub współpracuje
z innymi podmiotami: w zakresie obsługi informatycznej, wynajęcia elektronicznych tablic do pomiaru wyników, spikerem
zawodów, opieką medyczną. Pomoc techniczna w zakresie obsługi obiektu (szatni, utrzymania porządku) jest świadczona
na zasadzie współpracy z lokalnym samorządem przez pracowników MOSiR w Mławie. Do przygotowania imprez jak i ich
obsługi zaangażowani są wolontariusze - 10 osób. Są to rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach klubu. Posiadają
doświadczenie przy organizacji tego imprez, współpracuję w sposób aktywny z klubem od kilku lat.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Opłata za wynajem tablic do elektronicznego
pomiaru wyników

2600,0    

2. Obsługa informatyczna zawodów 1800,0    

3. Sędzia Główny Zawodów 1150,0    

4. Sędziowie zawodów - 16 sędziów x 350,00 zł 5600,0    

5. Statuetki i medale dla najlepszych zawodników
i klubów

5000,0    

6. Dyplomy 800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16950,0 10000,0 6950,0

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;
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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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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