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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: Akademia Inicjatyw Młodzeżowych, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000153188, Kod pocztowy: 09-500, Poczta: Gostynin, Miejscowość: Gostynin, Ulica:
Iwaszkiewicza, Numer posesji: 15, Województwo:mazowieckie, Powiat: gostyniński, Gmina:m.
Gostynin, Strona www: , Adres e-mail: biuro@aim.org.pl, Numer telefonu: 508155159,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 09-500, Poczta: Gostynin, Miejscowość: Gostynin, Ulica: Termalna, Numer posesji: 4
, Województwo:mazowieckie, Powiat: gostyniński, Gmina:m. Gostynin,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Aleksandra Del Chierico
 
Adres e-mail: biuro@aim.org.pl Telefon: 508155159

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mała Liga Paintballu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.03.2020 Data
zakończenia

05.06.2020

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

W ramach realizacji niniejszego projektu prowadzona będzie działalność szkoleniowo-sportowa z
zakresu speedballu skierowana do młodzieży (14-18lat) z terenu powiatu Gostynińskiego.
Projekt prowadzony będzie od marca do czerwca 2020r. Speedball to sportowa odmiana gry
paintball. Gra odbywa się na ograniczonym wielkością polu z użyciem sztucznych przeszkód
(balonów)- najczęściej dmuchanych – w ograniczonym czasie.
Formuła gry (zasady i liczba graczy) zależy od ligi, w jakiej rozgrywane są mecze. Zgodnie z
istniejącymi zasadami liga semi-pro, my zdecydowaliśmy się na rozgrywki w myśl ALP – Amatorskiej
Ligii Paintballowej, czyli rozgrywki dla drużyn trzyosobowych. Rozgrywki są bardzo dynamiczne,
zawodnicy muszą się wykazać zarówno sprawnością jak i taktyką.
Projekt będzie się składał z 4 etapów.
I ETAP – nabór.
Nabór odbędzie się we wszystkich szkołach podstawowych zw klacak 6-8 i średnich z terenu
powiatu Gostynina, jak również z naboru wolnego. Może zgłosić się każdy spełniający wymogi: wiek
14-18 lat; zgoda rodziców, dorosły opiekun. Brak na tym etapie ograniczeń ilościowych.
Promocja przedsięwzięcia m.in. stonie fb AIM, stronie ww AIM oraz na stronach fb i ww
zaprzyjaźnionych nam firm i instytucji takich jak Klub Kravvtrening, klub żeglarski HALS itd., w
lokalnych mediach, plakaty na słupach ogłoszeniowych.

ETAP II- szkolenie, czyli wstępny etap edukacji sportowej związanej z speedballem, przygotowujący
do eliminacji.
a) Wykłady:
- poznanie i obsługa sprzętu;
- zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu,
- zapoznanie z regulaminem, rywalizacja w zgodzie z zasadami fair play.
b) trening ruchowy wytrzymałościowo–siłowy, trening szybkości reakcji;
c) tor paintballowy- na którym strzelając do celu praktycznie naucza się korzystać ze sprzętu.

ETAP III – eliminacje. Spośród wszystkich drużyn, które staną do rywalizacji zostanie wybranych 10
najlepszych. Eliminacje składają się z dwóch części:
a) tor sprawnościowy;
b) współzawodnictwo drużyn.

ETAP IV – mała liga
Liga składa się z 6 spotkań, w tym ostatnie finałowe. Dziesięć trzyosobowych drużyn wyłonionych
podczas eliminacji rywalizować będą ze sobą systemem każdy z każdym. W sumie odbędzie się 45
meczy. Na zakończenie zostaną wręczone dyplomy i puchary okolicznościowe.
Dodatkowo w trakcie rozgrywek dla uczestników będzie dostępne miasteczko treningowe.
Służby porządkowe mają za zadanie rozstawić siatki zabezpieczające, przygotować teren do gry, jak
również na koniec go posprzątać.

Działania te w przyszłości pozwolą nam wyłonić speedballową reprezentację naszego powiatu.

Miejsce realizacji

Projekt realizowany będzie w okresie od marca do czerwca 2020 roku na terenie miasta Gostynina i
okolic (np. Oz Dybanka, okolice Zamku).



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 478b-cf6e-c30e

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Poszerzenie oferty sportowej dla
młodzieży z terenu powiatu
Gostynińskiego.Upowszechnienie
nowatorskich, niekonwencjonalnych
form sportowych wśród młodzieży
naszego miasta. (6 meczy speedballu
3 spotkania treningowe ) Promocja
zdrowego trybu życia.

60 osób Fotorelacja + listy
uczestników z naboru
projektu.

Wyłonienie reprezentacji miasta
Gostynina.

3 osoby Wyniki meczy z etapu 4

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 478b-cf6e-c30e

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą na terenie powiatu Gostynińskiego. Od ponad
15 lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą wyrównując ich szanse w dostępie do aktywności, które na
co dzień, mieszkając w małym miasteczku są dla nich niedostępne. Każda osoba zaangażowana w
działalność w stowarzyszeniu, zaczynając od Zarządu kończąc na wolontariuszach robi to co kocha i
swoją prace wkłada całe serce. Zdecydowana większość osób zaangażowanych w życie
stowarzyszenia to instruktorzy samoobrony Krav Maga, specjalizujący się również w odmianach
militarnych tego systemu. te osoby, które również pracują w służbach porządkowych, np. policji.
Wśród młodzieży dbają o rozwój zainteresowań paramilitarnych takich jak speedball.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Każdego roku w wakacje organizujemy wioskę Extreme Sport dla dzieci i młodzieży, w skład takiej
wioski wchodzi między innymi pole paintballowym, strzelanie do celu z paintballu, wspinaczka ,
łucznictwo itp. W roku 2016 organizowaliśmy we współpracy z klubem Żeglarskim HALS
zorganizowaliśmy małą ligę Paintballu, w której wzięło udział ok. 60 osób. Wydarzenie cieszyło się
ogromną popularnością, a

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe którymi dysponuje nasze stowarzyszenie to 6 kompletów do gry (marker, butla,
spłuczka, ubiór, maska). Posiadamy dmuchane przeszkody do gry w speedball oraz siatkę ochroną
do pola gry. To profesjonalny, w pełni bezpieczny sprzęt do tego typu działań. Zasoby kadrowe
wykorzystywane przy realizacji tego projektu to głównie instruktorzy o dużym doświadczeniu w
realizacji różnych działań na rzecz dzieci i młodzieży.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Sędziowie 2 osoby x 6 spotkań x 150 zł 1800,0    

2. Ładowanie butli 2 sztuki x 5 spotkań x
100 zł

1000,0    

3. Plakaty reklamowe 100 szt x 3,00 zł 300,0    

4. Dyplomy, nagrody i puchary 1000,0    

5. Sprzęt 2000,0    

6. Instruktorzy prowadzący szkolenie 2
osoby x 200 zł

400,0    

7. Służba porządkowa i obsługa pola 4
osoby x 7 spotkań x 100 zł

2800,0    

8. Koordynator projektu 700,0    

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

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

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

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

(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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