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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 KLUB SPORTOWY SKRA DROBIN, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,WYPIS
Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ PŁOCKIEGO: 13, Kod
pocztowy: 09-210, Poczta: DROBIN, Miejscowość: DROBIN, Ulica: SPÓŁDZIELCZA, Numer posesji:
12A, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Drobin, Strona www: , Adres e-mail:
skradrobin@int.pl, Numer telefonu: 602722935,
 
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)

Jarosław Pietrzak
 
Adres e-mail: skradrobin@int.pl Telefon: 602722935

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SKRA CUP

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2022 Data
zakończenia

29.08.2022

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

Zadanie publiczne dotyczy zorganizowania WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SKRA CUP.
Turniej zostanie zorganizowany dla drużyny seniorów. Planowany termin organizacji turnieju to
lipiec 2022. W turnieju będą mogły wziąć udział drużyny z powiatu płockiego oraz całego
województwa mazowieckiego. Planowana liczba drużyn - 6, w 11 osobowych składach + 7
rezerwowych. Turniej będzie rozegrany jednego dnia. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w ciągu
jednego dnia na obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie. Celem projektu
będzie promocja sportu i aktywnego trybu życia wśród drużyn seniorów. Organizacja turnieju
będzie promocją kultury fizycznej na Mazowszu a tym samym zachęceniem do uprawiania sportu
poprzez drużyny seniorskie z okręgu płockiego oraz całego Mazowsza. W ten sposób zostanie
wypromowany nasz region oraz promocja działań na rzecz kultury fizycznej przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego. Obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Stadion posiada chodniki i wszystkie ciągi
komunikacyjne dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Budynek socjalny, w którym znajduje
się całe zaplecze znajduje się na jednym poziomie i wokół niego znajdują się chodniki prowadzące
do drzwi wejściowych. Wewnątrz obiektu znajduje się łazienka dostosowana i z przeznaczeniem dla
osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada plan ewakuacyjny, który zamieszczony jest na ścianie w
holu głównym. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na jednym poziomie. Podczas
trwania turnieju wsparciem dla osób z niepełnosprawnością będą nasi wolontariusze. Oprócz prac
związanych z działaniami związanymi z turniejem będą pomocą dla osób niewidzących lub
słabowidzących. Podczas trwania turnieju informacji dotyczących rozgrywek oraz spraw
organizacyjnych będzie udzielał spikier, który będzie informował wszystkich o przebiegu turnieju.
Udział w turnieju będzie całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich chętnych drużyn z okręgu
płockiego oraz z całego Mazowsza. Informacje o turnieju znajdą się na stronie internetowej,
portalach społecznościowych i internetowych. W turnieju zostaną przewidziane puchary, medale
okolicznościowe, nagrody rzeczowe oraz zostanie zapewniona opieka medyczna, sędziowie oraz
wyżywienie uczestników. Turniej zostanie zorganizowany z przestrzeganiem wszystkich wytycznych
dotyczących pandemii panującej w kraju COVID 19. Wszystkie zalecenia zostaną spełnione i udział w
turnieju będzie bezpieczny.

Miejsce realizacji

- stadion Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zaproszenie do udziału w turnieju
drużyny

Uczestnictwo w turnieju 6
zespołów

Wyniki oraz tabela końcowa
turnieju
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Zgłoszenie udziału uczestnictwa w
turnieju zawodników

Udział w turnieju po 108
zawodników z każdej
drużyny czyli w całym
turnieju maksymalnie zagra
72 zawodników

Listy zawodników
zgłoszonych do turnieju

Organizacja turnieju Przeprowadzenie
jednodniowych rozgrywek
turniejowych

Z przeprowadzonych
rozgrywek zostanie
przygotowana relacja
zdjęciowa

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

Charakterystyka oferenta

Ludowy Klub Sportowy "SKRA" Drobin założony został 30 czerwca 1947 roku przez p. Mielczarskiego
Wacława pod nazwą LZS czyli Ludowy Zespół Sportowy. We wrześniu 1973 roku LZS przyjął nazwę
"SKRA". Dnia 22.01.1985r. klub został zarejestrowany w Sądzie w Płocku jako Ludowy Klub
Sportowy "SKRA" Drobin. Obecnie klub należy do struktur Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a
swoje mecze rozgrywa w płockiej okręgowej lidze. Klub posiada również drużynę juniorów. Obie
drużyny radzą sobie w rozgrywkach bardzo dobrze zajmując czołowe miejsca w swoich ligach.
Obecnie zatrudniamy dwóch trenerów, którzy prowadzą 3 treningi tygodniowo. Klub reprezentuje
Gminę Drobin z dużymi sukcesami (awanse do wyższych lig).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przez okres 75 lat byliśmy organizatorami wielu turniejów. Staramy się pozyskiwać środki z różnych
źródeł i wykorzystywać je w sposób rozsądny i gospodarczy. Środki, o które wnioskujemy pozwolą
nam zorganizować turniej na profesjonalnym poziomie a tym samym uczcić w sportowy sposób
nasz jubileusz. Wszystkie koszty, które zostaną poniesione są policzone tak, aby wydarzenie było
zorganizowany na wysokim poziomie i bardzo oszczędnie. Dzięki doświadczeniu, które posiadamy
wykonanie zadań podczas turnieju będzie stało na najwyższym poziomie co zaowocuję promocją
regionu mazowieckiego. Corocznie otrzymujemy środki na organizację imprez organizowanych
przez nasze stowarzyszenie z Urzędu Miasta i Gminy Drobin które pozytywnie rozliczamy.
Współpracujemy przy organizowaniu wydarzeń z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej oraz Płockim
Związkiem Piłki Nożnej. Ścisłą współpracę prowadzimy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i
Rekreacji w Drobinie, który udostępnia nam obiekty do prowadzenia naszej działalności.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- Praca wolontariuszy: 10 osób (przygotowanie obiektu do turnieju oraz dbanie o porządek i
bezpieczeństwo podczas turnieju)
- Stadion Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie (stadion udostępniony
bezpłatnie)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7840-6681-9632

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA 1 200,00    

2. OBSŁUGA MEDYCZNA 400,00    

3. OBSŁUGA TECHNICZNA 400,00    

4. WYŻYWIENIE 2 000,00    

5. MEDALE TŁOCZONE
OKOLICZNOŚCIOWE

3 500,00    

6. PUCHARY 800,00    

7. NAGRODY RZECZOWE 1 700,00    

8. PRACA WOLONTARIUSZY - 10 OSÓB 1 800,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 800,00 10 000,00 1 800,00

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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