
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 64d0-8259-5f01

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 JOKER Mława , Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
stowarzyszeń zwykłych prowadzona prze Starostę Mławskiego : 28, Kod pocztowy: 06-500, Poczta:
Mława, Miejscowość:Mława, Ulica: Kochanowskiego, Numer posesji: 8, Województwo:
mazowieckie, Powiat:mławski, Gmina:m. Mława, Strona www: , Adres e-mail: zibikryst@wp.pl,
Numer telefonu: 600065086,
 
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)

Zbigniew Krystkiewicz
 
Adres e-mail: zibikryst@wp.pl Telefon: 600065086

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja regionalnego turnieju piłki nożnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.04.2021 Data
zakończenia

15.06.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 64d0-8259-5f01

Opis zadania

Turniej piłki nożnej to impreza adresowana dla dzieci w wieku 10 – 12 lat, której celem jest
popularyzowanie piłki nożnej jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku, zachęcenie
dzieci do podjęcia zajęć treningowych oraz upowszechnienie stylu życia wolnego od nałogów.
Organizacja imprezy powstała z potrzeby popularyzacji piłki nożnej jako sportu pierwszego kontaktu
wśród dzieci i młodzieży. Pokazuje piłkę nożną jako sport atrakcyjny, niosący wiele radości
młodszym dzieciom, a młodzieży dający satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z
rówieśnikami i zdobywania nowych umiejętności.
Impreza zorganizowana zostanie 29 maja 2021 roku na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława.
W turnieju udział weźmie 8 - 10 drużyn z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko –
mazurskiego (m.in. Mława, Ciechanów, Ostrołęka, Płońsk, Żuromin, Nidzica). Każda z drużyn liczy 15
zawodników plus sztab trenerski. Łącznie: około 200 osób.
Zawody będą rozgrywane w formie jednodniowego turnieju na podstawie regulaminu
opracowanego przez organizatora Stowarzyszenie Joker Mława.
Zwycięzcy otrzymają puchary, i dyplomy za osiągnięcia indywidualne i drużynowe.
Łączny koszt zadania wyniesie 11200,00, na który składaj się:
Puchary dla najlepszych drużyn plus puchary i statuetki dla najlepszych zawodników – 2200,00 zł
Nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn i najlepszych zawodników (piłki, plecaki, sprzęt sportowy)
– 3000,00 zł
Woda, poczęstunek regeneracyjny – 1500,00 zł
Wynajem boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej - 1200,00 zł
Wynagrodzenie sędziów – 600,00 zł
Poczęstunek dla zawodników w formie grilla – 2700,00 zł
Organizacja turnieju jest kontynuacją działań podjętych w przez stowarzyszenie Joker Mława w
poprzednim roku. W przeddzień pandemii w lutym 2020 roku, stowarzyszenie zorganizowało
cieszący się dużym zainteresowaniem seniorski turniej halowy dla czołowych zespołów tej
dyscypliny sportu z terenu trzech województw. Wysokie oceny za organizację zawodów oraz
wskazania uczestników na kontynuację tego typu imprez rozszerzoną na najmłodszych adeptów
piłki nożnej przyczyniły się do organizacji wyżej opisanego turnieju. Turniej pierwotnie był
planowany w okresie wakacyjnym 2020 roku, ze względu na pandemię jego realizacja została
przeniesiona na 2021 rok.

Miejsce realizacji

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, 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
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Liczba odbiorców realizowanego
zadania

min. 150 zawodników Listy zgłoszeniowe
(deklaracje), dokumentacja
fotograficzne

Liczba drużyn biorących udział w
turnieju

min 8 drużyn Listy zgłoszeniowe
(deklaracje), dokumentacja
fotograficzne

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie JOKER Mława zostało założone przez pasjonatów sportu w styczniu 2020 roku –
wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę Mławskiego. Głównym celem zawiązania
stowarzyszenia jest popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu
Mławskiego. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania stowarzyszenia, zorganizowaliśmy seniorski
turniej piłki nożnej (luty 2020r.) dla 10 drużyn. Impreza stałą na bardzo wysokim poziomie zarówno
sportowym jak i organizacyjnym. Uczestniczy turnieju wyrażali chęć udziału w kolejnych edycjach.
Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizacji kolejnych tego typu imprez sportowych na
terenie Powiatu Mławskiego. Podczas turnieju Joker Mława Cup w dniu 29 lutego 2020 roku
Stowarzyszenie Joker Mława zorganizowało i przeprowadziło LOTERIĘ FANTOWĄ. Loteria została
wcześniej zgłoszona do odpowiedniego Urzędu Celnego. W czasie loterii sprzedano łącznie 651
losów po 5 zł. W sumie zebrano 3255zł. Całą sumę przekazano na rehabilitację lokalnego
dziennikarz sportowego Marcina Breńskiego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania stowarzyszenia, zorganizowaliśmy seniorski turniej piłki
nożnej (luty 2020r.) dla 10 drużyn. Impreza stałą na bardzo wysokim poziomie zarówno sportowym
jak i organizacyjnym. Uczestniczy turnieju wyrażali chęć udziału w kolejnych edycjach. Pandemia
COVID-19 pokrzyżowała plany organizacji kolejnych tego typu imprez sportowych na terenie
Powiatu Mławskiego. Podczas turnieju Joker Mława Cup w dniu 29 lutego 2020 roku Stowarzyszenie
Joker Mława zorganizowało i przeprowadziło LOTERIĘ FANTOWĄ. Loteria została wcześniej
zgłoszona do odpowiedniego Urzędu Celnego. W czasie loterii sprzedano łącznie 651 losów po 5 zł.
W sumie zebrano 3255zł. Całą sumę przekazano na rehabilitację lokalnego dziennikarz sportowego
Marcina Breńskiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Za organizację turnieju odpowiedzialni będą członkowie Stowarzyszenia, którzy posiadają duże
doświadczenie oraz praktykę wynikającą z organizacji jak i udziału w turniejach o podobnej randze
organizowanych na terenie Polski. Członkowie Stowarzyszenia wykonują swoją pracę nieodpłatnie,
zgodnie z zapisami w statucie. Zawody będą zorganizowane w oparciu o bazę MOSiR Mława, która
gwarantuję profesjonalną realizacje zadania - osiągniecie zakładanych celów i rezultatów . Pozostałe
koszty zadania zostaną pokryte ze środków własnych stowarzyszenia oraz darczyńców
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary dla najlepszych drużyn plus
puchary i statuetki dla najlepszych
zawodników – 2200,00 zł

2200,0    

2. Nagrody rzeczowe dla najlepszych
drużyn i najlepszych zawodników
(piłki, plecaki, sprzęt sportowy) –
3000,00 zł

3000,0    

3. Woda, poczęstunek regeneracyjny –
1500,00 zł

1500,0    

4. Wynajem boiska o nawierzchni z trawy
syntetycznej - 1200,00 zł

1200,0    

5. Wynagrodzenie sędziów – 600,00 zł 600,0    

6. Poczęstunek dla zawodników w formie
grilla – 2700,00 zł

2700,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11200,0 10000,0 1200,0

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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