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: Jednorożecki Klub Badmintona "BadKurp", Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, ewidencja klubów
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego:21, Kod pocztowy: 06-323, Poczta: Jednorożec, Miejscowość: Stegna, Ulica:
Konwaliowa, Numer posesji: 15, Województwo: mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina: Jednorożec, Strona www:
www.badkurp.pl, Adres e-mail: jkbbadkurp@gmail.com, Numer telefonu: 693-076-770
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)

Wiesław Krukowski
Adres e-mail: jkbbadkurp@gmail.com Telefon: 693-076-770

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

3. Otwarte Mistrzostwa Jednorożca w Badmintonie

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.05.2019

Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Organizacja otwartych mistrzostw Jednorożca w badmintonie dla amatorów z podziałem na kategorie wiekowe oraz
umiejętności techniczne. Mistrzostwa będą miały wymiar jednodniowy i zostaną zorganizowane w dniu wolnym
(weekend). Zawody będą miały charakter otwarty bez ograniczeń wiekowych, w następujących kategoriach: juniorzy: singiel dzieci U-7 (ur. w 2012 roku i później), - singiel dziewcząt U-9 (ur. w 2010-2011), - singiel chłopców U-9 (ur. w 20102011), - singiel dziewcząt U-11, - singiel chłopców U-11, - singiel dziewcząt U-13, - singiel chłopców U-13, - singiel
dziewcząt U-15, - singiel chłopców U-15, - singiel dziewcząt U-17, - singiel chłopców U-17. seniorzy: - singiel kobiet OPEN, singiel mężczyzn OPEN, kat. A - zaawansowani, - singiel mężczyzn OPEN, kat. B - średniozaawansowani, - singiel mężczyzn
OPEN, kat. C - początkujący, - mikst OPEN - debel OPEN.
Miejsce realizacji
hala widowiskowo-sportowa ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

wpisanie mistrzostw na stałe do lokalnego
kalendarza imprez sportowych

organizacja mistrzostw w kolejnych chęć udziału uczestników
latach
mistrzostw w kolejnych edycjach
imprezy / ogłoszenia w lokalnych
mediach

zapewnienie alternatywnego sposobu
spędzania czasu wolnego

aktywny udział około 100
zawodników w rozgrywkach

lista startowa / fotogaleria
zamieszczona na stronach www i
mediach społecznościowych

zacieśnienie integracji społecznej i
międzypokoleniowej

wspólny udział w turnieju osób z
różnych grup pokoleniowych

obecność na turnieju / przekazy
ustne, fotogaleria zamieszczona na
stronach www i mediach
społecznościowych

wzbudzenie zainteresowania piękną olimpijską
dyscypliną sportową, jaką jest badminton

rozpoczęcie systematycznych
obecność na zajęciach / fotogaleria
treningów badmintona przez grupę zamieszczona na stronach www i
od kilku do kilkunastu uczestników mediach społecznościowych
mistrzostw

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
JKB "BadKurp" to klub sportowy, zrzeszający sympatyków badmintona - głównie z terenu Gminy Jednorożec, ale nie tylko.
Intensywnie trenują u nas zawodnicy z innych sąsiednich gmin i powiatów, głównie z terenu północnego Mazowsza.
Głównym naszym celem jest zapewnianie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poprzez udział w zajęciach
sportowo-rekreacyjne z zakresu badmintona. Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju turnieje i mistrzostwa oraz
spotkania integracyjne, a także wyjazdy. Powoli zaznaczamy swoją obecność na kortach oraz imprezach badmintonowych
na terenie całej Polski.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Dotychczas zorganizowaliśmy dwie edycje mistrzostw w 2017 i 2018 roku. Dodatkowo od 2016 roku organizujemy cykle
otwartych turniejów, składające się z 5 rozgrywek w różnych kategoriach wiekowych z generalną klasyfikacją całego
sezonu. Sezon pokrywa się z rokiem szkolnym i trwa od września do czerwca następnego roku. Organizowane turnieje w
danym sezonie noszą nazwę "Grand Prix Jednorożca w Badmintonie". Dotychczas przeprowadziliśmy dwa pełne cykle, w
sezonie 2016/2017, w sezonie 2017/2018 oraz we wrześniu 2018 rozpoczęliśmy trzeci sezon. Ponadto w 2018 roku
postanowiliśmy rozszerzyć swoje działanie i zorganizowaliśmy "1. Otwarte Mistrzostwa Jednorożca w Tenisie Stołowym i
Badmintonie - SEMIRACKETLON JEDNOROŻEC OPEN 2018".
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Możliwość nieodpłatnego wykorzystania hali sportowe, na której dzięki wcześniejszym działaniom Klubu wykonano i
wyposażono 6 pełnowymiarowych kortów. Udostępnienie własnego sprzętu - komputer, drukarka, aparat, do obsługi
mistrzostw.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

medale, puchary, dyplomy, trofea sportowe

3000,0

2.

sprzęt sportowy (rakiety, lotki)

3000,0

3.

catering

500,0

4.

baner reklamowy (roll-up)

500,0

5.

obsługa sędziowska

500,0

6.

opieka medyczna

300,0

7.

koordynator zadania

1000,0

8.

nagrody rzeczowe

1200,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

10000,0
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Z innych źródeł

10000,0

0,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
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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