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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: Żyrardowska Akademia Kultury Fizycznej i Sportu, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000671342, Kod pocztowy: 96-300, Poczta: Żyrardów, Miejscowość: Żyrardów, Ulica: Parkingowa, Numer posesji: 5,
Numer lokalu: 21, Województwo:mazowieckie, Powiat: żyrardowski, Gmina:m. Żyrardów, Strona www: Nie dotyczy,
Adres e-mail: stowarzyszeniezakfis@gmail.com, Numer telefonu: 784-511-841
 
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)

Łukasz Nowakowski
 
Adres e-mail: stowarzyszeniezakfis@gmail.com Telefon: 784-511-841

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego GRAND PRIX pn. "JESTEM ZDROWY BO SPORTOWY"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.07.2019 Data
zakończenia

16.08.2019

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

Opis zadania
Zadanie zakłada organizację i realizację wakacyjnych turniejów sportowych dla dzieci z terenu miasta, gminy, powiatu
żyrardowskiego, a także gmin ościennych. Turnieje uwzględniać będą zawody fitnessowe dla dzieci i młodzieży, tor
przeszkód z użyciem sprzętu fitnessowego, a także organizację pikniku kończącego turnieje dla uczestników i ich rodzin
podczas którego rozdane zostaną medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wraz z poczęstunkiem. Zakłada się w
ramach niniejszego zadania zorganizować trzy turnieje, pierwszy 05 lipca, drugi turniej 19 lipca, zaś trzeci w formie Grand
Prix 16 sierpnia. Zadaniem objęte będą dzieci i młodzież w wieku od 4 do 14 roku życia. Dla wszystkich uczestników
przewidziano zakup koszulek promocyjnych, pamiątkowych medali i dyplomów. Za pierwsze trzy miejsca przewidziano
zakup pucharów i nagród rzeczowych. W ramach zadania przewidziano również zakup kiełbasek, pieczywa, soków, wody,
przypraw, sosów, butli z gazem do grilla gazowego, a także jednorazowej zastawy stołowej na piknik wieńczący trzy
turnieje pn. grand prix przewidziany na 16 sierpnia.
Miejsce realizacji
Budynek usługowy wraz z ogrodzonym, bezpiecznym terenem i infrastrukturą fitnessową Kids Fitness Club przy ul. Izy
Zielińskiej 17 w Żyrardowie.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Rezultatem zadania publicznego będzie
zaangażowanie dzieci i młodzieży w aktywne
spędzanie wakacyjnego wolnego czasu.
Adresaci zadania będą mogli wziąć udział w
jednym, dwóch lub trzech turniejach. Dzięki
temu Żyrardowska Akademia Kultury Fizycznej i
Sportu dążyć będzie do walki z otyłością,
nadwagą, wadami postawy, a przede wszystkim
chcąc zaktywizować dzieci i młodzież,
zaszczepić pasję do sportu, walczyć z
patologiami społecznymi.

Planuje się zaangażować grupę 60
uczestników będących dziećmi i
młodzieżą głównie z Żyrardowa
oraz powiatu. Impreza będzie
miała charakter lokalny.
Realizacja podejmowanych działań
w ramach niniejszego zadania
będzie charakteryzowała się
długofalowym efektem działania,
zaszczepieniem nowych pasji do
sportu, integracji rodzin,
fundamentem aktywności
sportowej, zdrowego trybu życia, a
przede wszystkim poznania siebie
nawzajem w uczestniczeniu we
wspólnym przedsięwzięciu różnych
środowisk społecznych, całych
rodzin.

Żyrardowska Akademia Kultury
Fizycznej i Sportu dla stworzenia
źródła informacji o osiągnięciu
wskaźnika planuje prowadzić listy
uczestników zadania.

Rezultatem zadania publicznego będzie także
integracja wielopokoleniowa dzieci, rodziców a
nawet dziadków, którzy będą wspierać
uczestników turnieju w zawodach, oraz
uczestniczyć w uroczystym pikniku.

Planuje się zaangażować grupę 60
uczestników oraz członków ich
rodzin. Szacuje się udział w pikniku
około 100 osób. Impreza będzie
miała charakter lokalny.
Zakłada się zaszczepić pasję do
sportu, do rywalizacji, do
wspólnych treningów, do
aktywnego i świadomego
spędzania wolnego czasu w gronie
rodziny, gronie ludzi z tymi samymi
zainteresowaniami, aktywności
fizycznej ,a przede wszystkim walki
z nadwagą i otyłością, oraz
kultywowaniem rodziny jako
podstawowej jednostki społecznej,
wartości bycia razem, i
promowania wielopokoleniowej
integracji członków rodziny.

Żyrardowska Akademia Kultury
Fizycznej i Sportu dla stworzenia
źródła informacji o osiągnięciu
wskaźnika planuje stworzyć listę
uczestników grand prix.

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
Żyrardowska Akademia Kultury Fizycznej i Sportu mimo, iż jest to młoda organizacja powstała w roku 2017 ma na swoim
koncie wiele osiągnięć. W roku 2018 ŻAKFiS odpowiadał za zorganizowanie i przeprowadzenie ze środków budżetowych
Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowo - tanecznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Niniejszym zadaniem
objętych zostało 240 uczestników zajęć sportowo - tanecznych. Ponadto, w roku 2017 ŻAKFiS realizował również zadanie
publiczne pn. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez poprawę
sprawności fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań i talentów sportowych, ogłoszone w ramach konkursu przez
Prezydenta Miasta Żyrardowa. W sumie w ramach tego zadania objętych zostało 60 osób. ŻAKFIS to także organizator
zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii letnich, zimowych oraz obozów sportowych. W
sumie w inicjatywach organizowanych i realizowanych przez ŻAKFiS objętych zostało blisko 500 osób z terenu miasta
Żyrardowa, powiatu żyrardowskiego, a także gmin i powiatów ościennych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W roku 2018 ŻAKFiS był beneficjentem środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki na zorganizowanie i
przeprowadzenie zajęć sportowo - tanecznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w ramach realizacji programu "Sport
dla Wszystkich", zadanie 1. "Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych". Niniejszym
zadaniem objętych zostało 240 uczestników zajęć sportowo - tanecznych. Ponadto, w roku 2017 ŻAKFiS przy współpracy
ze spółką miejską Aqua Żyrardów realizował również zadanie publiczne pn. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży
aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez poprawę sprawności fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań i talentów
sportowych, ogłoszone w ramach konkursu przez Prezydenta Miasta Żyrardowa. W sumie w ramach tego zadania
objętych zostało 60 osób.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Żyrardowska Akademia Kultury Fizycznej i Sportu dysponuje wykwalifikowaną, profesjonalną kadrą trenerów i
instruktorów fitness, personalnych, fit and jump, Zumba Polska oraz gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej wady
postawy. Kadra posiada również państwowe uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, z grupą zorganizowaną
posiadając ukończone kursy kierownika i wychowawcy grupy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W ramach realizacji
zadania z MSiT, ŻAKFiS posiada sprzęt fitnessowy zakupiony ze środków MSiT. Pozostały sprzęt fitnessowy ŻAKFiS będzie
miał udostępniony nieopłatnie wraz z pomieszczeniami treningowymi od Kids Fitness Club.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Obsługa zadania(realizacja zadania, turniejów,
grand prix)- 2 instruktorów zatrudnionych na
umowę cywilno-prawną 2x850 zł

1700,0    

2. Zakup trofeów sportowych ( medale. puchary,
dyplomy)

3000,0    

3. Zakup koszulek promocyjnych 2000,0    

4. Zakup nagród rzeczowych 1500,0    

5. Zakup poczęstunku, wraz z zastawą stołową,
napojami, butlą gazową na organizację pikniku

1500,0    

6. Obsługa techniczna, obsługa pikniku jeden
pracownik - umowa cywilno -prawna

300,0    

7. Wolontariat obsługa zawodów, grand prix i
pikniku

300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10300,0 10000,0 300,0

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;

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;
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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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