
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 6e90-5ff9-efa2

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 RGA WARSZAWA, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych m.st. Warszawy: 560, Kod pocztowy: 01-
493, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Szadkowskiego, Numer posesji: 3,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bemowo (dzielnica), Strona www:
www.rga.waw.pl, Adres e-mail: uks@rga.waw.pl, Numer telefonu: 533009867,
 
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)

Elwir Świętochowski
 
Adres e-mail: elwir@rglegia.pl Telefon: 607558878

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego YOUNG STARS - OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA
GRUP REKREACYJNYCH W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ -
edycja wiosenna

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.03.2022 Data
zakończenia

12.06.2022

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

Przeprowadzenie Otwartych Mistrzostw Mazowsza Grup Rekreacyjnych w Gimnastyce Artystycznej
pod nazwą YOUNG STARS. Young Stars będzie turniejem rozgrywanym we wszystkich kategoriach
wiekowych: dzieci, młodzik, junior młodszy, junior i senior (gimnastyczki w wieku od 6 do 18 lat)
zgodnie z przepisami PZG. Prawo udziału będą miały w nim gimnastyczki, które nie posiadają licencji
PZG i nie są jeszcze gotowe do startów w rywalizacji na najwyższym poziomie. W głównej rywalizacji
przewidujemy 150 gimnastyczek z 5 klubów z Mazowsza. Gimnastyczki w rywalizacji głównej
występują w układach tanecznych, oraz układach z piłką, wstążką, skakanką i obręczą (zasady będą
dobrane w zależności od kategorii wiekowej). Zawody odbędą się w czerwcu na Mazowszu w hali
wybranego ośrodka sportu i rekreacji lub ewentualnie sali gimnastycznej z widownią przy szkole
(ośrodki z którymi współpracujemy na stałe). Gimnastyka Artystyczna to bardzo trudny sport.
Czołowe zawodniczki trenują wyczynowo 6 razy w tygodniu po 4 godziny i to pozwala włączyć się do
rywalizacji na poziomie krajowym. WMazowieckich klubach trenuje za to dużo dziewczynek w
wieku 6-18 lat, które przychodzą na zajęcia 5-8 godzin w tygodniu (takie mają możliwości
logistyczne) i w związku z tym nie są w stanie wystąpić na zawodach dla sportowców wyczynowych.
Przez to bardzo często rezygnują po pewnym czasie z uprawiania sportu. Dbając o upowszechnianie
kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza chcemy dać możliwość startów tym gimnastyczkom
na poważnym turnieju klasy Mistrzostw Mazowsza tak żeby zmotywować je do dalszych treningów i
nie rezygnowania z aktywności ruchowej.

Miejsce realizacji

Warszawa Bemowo, Warszawa Wola lub Powiat Warszawski Zachodni

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba występujących zawodniczek 150 lista startowa,
dokumentacja zdjęciowa

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

Uczniowski Klub Sportowy RGA Warszawa to największy klub gimnastyki artystycznej w Polsce z
wyjątkową kadrą trenerską szkoloną w Kazachstanie, Rosji, Uzbekistanie i na Ukrainie. Ponad 500
gimnastyczek RGA w wieku 4-15 lat doskonali swoje umiejętności na planszach w kilku halach
sportowych w Warszawie i Starych Babicach. Klub znany jest w kraju i za granicą, między innymi ze
swoich flagowych zawodów MAZOVIA CUP. Prestiżowego turnieju, który w ubiegłym roku
przyciągnął prawie 300 gimnastyczek z 12 krajów, w tym uczestniczki i medalistki najważniejszych
światowych zawodów w gimnastyce artystycznej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zawody z cyklu YOUNG STARS będą już realizowane po raz szósty. W roku 2020 klub RGA
WARSZAWA organizował pięć razy zawody gimnastyki artystycznej: YOUNG STARS - Otwarte
Mistrzostwa Mazowsza Grup Rekreacyjnych - edycja wiosenna i jesienna, Puchar Bemowa, Mazovia
CUP i Finał Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w grudniu. Pozwoliło to na nabycie doświadczenia w
organizacji imprez sportowych w reżimie sanitarnym. Zapewniliśmy bezpieczeństwo wszystkim
uczestnikom zawodów, które odbywały się bez udziału publiczności. W ubiegłych latach również
klub organizował takie zawody (minimum 3-4 rocznie). Większość wydarzeń jest wspierana przez
Urząd Marszałkowski lub M.St. Warszawa. Klub jest pozytywnie oceniany jako organizator zawodów
i rzetelnie rozlicza się z otrzymanych dotacji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład osobowy: W komitecie organizacyjnym będzie pracowało społecznie przynajmniej 8 osób.
Zakładamy, że w sumie czas poświęcony na przygotowanie zawodów zajmie 84 godziny. Zakładając
stawkę godziny pracy na poziomie stawki minimalnej ustalonej prawem i obowiązującej w 2020
roku: 17 zł za 1h pracy, to otrzymujemy wartość wkładu osobowego = 84h * 17zł/h = 1 428 zł Wkład
rzeczowy: RGA nieodpłatnie udostępni na zawody: * plansze gimnastyczne: - główna do zawodów z
certyfikatem FIG - GYMNOVA 14mx14m (była używana na IO w RIO) - profesjonalna rozgrzewkowa
VIDALGYM 14mx14m - wykładzina treningowa 12mx12m * zapasowe przybory: piłki, obręcze,
maczugi, wstążki i skakanki po 4 szt. * brama wejściowa na planszę

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przygotowanie turnieju przez komitet
organizacyjny - wkład osobowy

1 428,00    

2. Wynajem hali sportowej 2 000,00    

3. Transport planszy i zawodników 500,00    

4. Obsługa techniczna zawodów
(nagłośnienie, spiker)

500,00    

5. Obsługa sędziowska - program
informatyczny i sędziowie

1 500,00    
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6. Obsługa/opieka medyczna 1 000,00    

7. Nagrody, puchary, medale dla
najlepszych

2 500,00    

8. Upominki dla wszystkich startujących 2 500,00    

9. Wydruki plakatów, dyplomów i
wykonanie innych materiałów
promocyjnych

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 228,00 10 000,00 2 228,00

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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