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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: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Nasiadki", Forma prawna: stowarzyszenie , Ewidencja
uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego: Nr 40/S, Kod
pocztowy: 07-402, Poczta: Lelis, Miejscowość: Nasiadki , Ulica: Nasiadki , Numer posesji: 37,
Województwo:mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: Lelis, Strona www: spnasiadki.edu.pl ,
Adres e-mail: luks_n@spnasiadki.edu.pl, Numer telefonu: 297611028,
 
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)

Sylwia Smilgin-Kamińska
 
Adres e-mail: luks_n@spnasiadki.edu.pl Telefon: 
602553383

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XXII Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu
Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.08.2021 Data
zakończenia

21.09.2021

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

Zawody odbędą się na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie dnia 11 września 2021 roku. Będą
elementem sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Mazowsza.
Zaproszone zostaną kluby sportowe i szkoły podstawowe z terenu województwa mazowieckiego.
Zostaną wysłane zaproszenia do placówek oświatowych i klubów sportowych, które brały udział w
rywalizacji w poprzednich edycjach. Zawody będą promowane przez strony internetowe i media
społecznościowe Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, w Lelisie, Gminy Lelis, Centrum Kultury
Biblioteki i Sportu w Lelisie. Turniej będzie obejmował 20 kategorii indywidualnych:
1 Bieg mini-krasnali DZ; rocznik 2017 i młodsi (4 latki i mł)
2 Bieg mini-krasnali CH; rocznik 2017 i młodsi (4 latki i mł)
3 Bieg krasnali; dziewczynki rocznik 2015-2016 (5-6 latki)
4 Bieg krasnali; chłopcy rocznik 2015-2016 (5-6 latki)
5 Rocznik 2014- dziewczęta (7 latki)
6 Rocznik 2014- chłopcy (7 latki)
7 Rocznik 2013 – dziewczęta (8 latki)
8 Rocznik 2013- chłopcy (8 latki)
9 Rocznik 2012 – dziewczęta (9 latki)
10 Rocznik 2012 – chłopcy (9 latki)
11 Rocznik 2011- dziewczęta (10- latki)
12 Rocznik 2011- chłopcy (10-latki)
13 Rocznik 2010 – dziewczęta (11-latki)
14 Rocznik 2010 – chłopcy (11-latki)
15 Rocznik 2009 – dziewczęta (12-latki)
16 Rocznik 2009 – chłopcy (12-latki)
17 Rocznik 2008- dziewczęta (13-latki)
18 Rocznik 2008- chłopcy (13-latki)
19 Rocznik 2007- dziewczęta (14-latki)
20 Rocznik 2007- chłopcy (14-latki)
Zgodnie z rozwojem fizycznym i możliwościami biegowymi poszczególnych kategorii, zostaną
przygotowane trasy biegowe od 300 do 1000 metrów. Będą one przebiegały na drogach leśnych
oraz stadionie. We wszystkich kategoriach zostaną wręczone następujące nagrody: I miejsce-
puchar, I-III miejsce- medale, I-VI miejsce – dyplom. I-III miejsce w kategoriach indywidualnych-
nagrody rzeczowe- okolicznościowe koszulki sportowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek
regeneracyjny oraz napoje.
Cele ogólne zadania:rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym rywalizacja sportowa
dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację atrakcyjnych
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
Cele szczegółowe realizacji zadania: przeprowadzenie rywalizacji sportowej w 20 kategoriach,
aktywne spędzanie czasu wolnego dużej ilości dzieci i młodzieży.
Zagrożeniem dla prawidłowej realizacji zadania możne być nieodpowiednia pogoda (deszcz lub
upał) lub restrykcje wynikające z przedłużającej się pandemii covid-19.
Dyplomy, regulamin turnieju, okolicznościowe koszulki będą posiadały logo Mazowsza. Teren i trasy
biegów zostaną sprawdzone pod względem bezpieczeństwa. Opiekę medyczną będzie sprawował
ratownik medyczny.

Miejsce realizacji
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Stadion Zespołu Szkół w Lelisie, ul. Szkolna 51 oraz drogi leśne w pobliżu stadionu (nawierzchnia
trasy: piaszczysta, żwirowa).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie rywalizacji sportowej
w kilkunastu kategoriach

Co najmniej 15 biegów Komunikat sędziowski

Liczba zawodników i zawodniczek z
terenu Mazowsza biorąca udział w
zawodach

Co najmniej 150
zawodników/ zawodniczek

Listy zgłoszeniowe.
Komunikat sędziowski

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

Charakterystyka oferenta

Działalność LUKS „Nasiadki” możliwa jest dzięki nieodpłatnemu korzystaniu z pomieszczeń i sprzętu
Szkoły Podstawowej w Nasiadkach. Zarząd Klubu, jego sympatycy nie pobierają wynagrodzenia za
swoją pracę. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów jest oparte o
możliwości obiektu i wyposażenia sportowego szkoły oraz o pomoc organizacyjną rodziców,
sympatyków klubu. Klub angażuje wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. W swoich
działaniach stawia na rekreację i aktywne spędzanie czasu wolnego.Uczestniczy w imprezach
sportowych organizowanych na obszarze gminy Lelis, powiatu ostrołęckiego. Zajęcia prowadzone są
przez nauczyciela wychowania fizycznego, który stawia przede wszystkim na rozwijanie u uczniów
potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego. Utrwala u dzieci i młodzieży naturalną potrzebę
ruchu opartą o gry drużynowe i rywalizację indywidualną. Wiodącą dyscypliną sportową dla
zawodników klubu jest ringo. Jest to gra rekreacyjna w której zawodnicy z klubu i z gminy Lelis
odnoszą od lat wiele sukcesów. Wyjeżdżają na zawody ogólnopolskie organizowane przez Polskie
Towarzystwo Ringo, imprezy rangi międzynarodowej: Mistrzostwa Polski, Memoriał Włodzimierza
Strzyżewskiego- twórcy i pomysłodawcy gry. Klub wychował wielu Mistrzów Polski w kategoriach
szkolnych. Zawodnicy byli uczestnikami Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Byli członkami kadry
Polski, zdobywali nagrody na imprezach międzynarodowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu kultury fizycznej
wspieranych m.in.: ze środków Powiatu Ostrołęckiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego,
Ministerstwa Sportu. Wszystkie zadnia publiczne zostały wykonane prawidłowo zarówno pod
względem merytorycznym i finansowym. Środki z przekazanych dotacji zostały wydatkowane w
całości, zgodnie z celem na jaki zostały przyznane oraz na warunkach określonych poszczególnymi
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umowami. Przeprowadziliśmy trzynaście edycji Ogólnopolskiego Turnieju Ringo „Kurpiowski Jantar”
w latach 2007-2019, z udziałem od 100 do 150 zawodników. Podczas I i III turnieju nagrody
rzeczowe były ufundowane przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego. Turniej przeprowadzony w latach
2010-2018 otrzymał dotację Zarządu Powiatu w Ostrołęce na realizację zadania publicznego.
Realizacja V, VI, VII, X i XI, XIII edycji turnieju otrzymała również wsparcie finansowe z Zarządu
Województwa Mazowieckiego. Od 2009 roku, cyklicznie organizujemy Biegi Przełajowe klas 0-IV z
okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w których biorą udział najmłodsi zawodnicy z terenu gminy Lelis.
W roku 2012 zrealizowaliśmy naukę i doskonalenie pływania dla 60 uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej w Nasiadkach. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki z funduszu zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki
pływania. W 2019 roku otrzymaliśmy ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "małych
grantów" dotację na realizację dwóch zadań: "W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli I sportowy
turniej sołectw" oraz "XXI Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis". Oba zadania zostały
zrealizowane zgodnie z umowami.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Działacze, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający kwalifikacje i predyspozycje do
pracy z dziećmi i młodzieżą o wysokim poziomie umiejętności merytorycznych, członkowie Zarządu i
działacze LUKS „Nasiadki”, posiadający umiejętności i doświadczenie organizacyjne (obsługa
merytoryczna i organizacyjna zawodów, koordynowanie projektu, sekretariat zawodów,
zaprojektowanie i przygotowanie dyplomów, zamówienie towarów i usług ), przewodniczący
Gminnego Zarządu LZS w Lelisie- wieloletni działacz lokalnego LZS, organizator wielu imprez
sportowo-rekreacyjnych oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, Centrum Kultury
Biblioteki i Sportu, Urzędu Gminy w Lelisie (obsługa techniczna i porządkowa zawodów, sekretariat,
obsługa informatyczna, nagłośnienie), którzy od wielu lat biorą udział w czynnościach
organizacyjnych turnieju. Do spraw finansowo – księgowych – technik ekonomista, z kilkuletnim
doświadczeniem, opieka medyczna – ratownik medyczny posiadający zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu oraz doświadczenie zawodowe. Strażacy z lokalnej OSP do zabezpieczenia
tras biegowych. Wykorzystany zostanie sprzęt sportowy (tyczki, taśmy, materace) i zaplecze
socjalne Szkoły Podstawowej w Lelisie i Nasiadkach, nagłośnienie i sprzęt komputowy z CKBiS w
Lelisie. Dzięki możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i
dostępem do sieci internetowej, kserokopiarek, drukarek, telefonu, które są sprawne i na bieżąco
serwisowane możemy przygotować całą dokumentację dotyczącą organizacji, realizacji oraz
rozliczenia zadania, zarówno finansowego jak i merytorycznego.
Stadion przy Zespole Szkół w Lelisie posiada odpowiednią i bezpieczną nawierzchnię trawiastą, jest
administrowane przez dyrektora szkoły, posiada zaplecze socjalne.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary i medale, 2500,0    

2. Nagrody rzeczowe- okolicznościowe
koszulki

2500,0    

3. Wyżywienie uczestników turnieju. 1500,0    
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4. Delegacje sędziowskie, 1000,0    

5. Obsługa techniczna, porządkowa, 300,0    

6. Biuro zawodów, obsługa
informatyczna

400,0    

7. Obsługa medyczna, 500,0    

8. Koordynator projektu, 500,0    

9. Obsługa finansowo-księgowa 300,0    

10. Materiały biurowe i inny sprzęt
potrzebny do przeprowadzenia
zawodów, np. taśmy do wyznaczania
tras.

500,0    

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

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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