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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: Uczniowski Klub Sportowy "Bieliki", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
eweidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Otwockiego: 53, Kod
pocztowy: 05-400, Poczta: Otwock, Miejscowość: Otwock, Ulica: Żeromskiego , Numer posesji: 235,
Województwo:mazowieckie, Powiat: otwocki, Gmina:m. Otwock, Strona www: , Adres e-mail:
uks.bieliki@wp.pl, Numer telefonu: 602389070,
 
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)

Grzegorz Kałowski
 
Adres e-mail: grzegorz.kalowski@interia.pl Telefon: 
602389070

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Otwocka Liga Biegowa

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2022 Data
zakończenia

29.06.2022

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

Zawody biegowe "Otwocka Liga Biegowa" organizowana będzie na terenie lasów Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. Chcemy zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych ze wszystkich środowisk
społecznych do udziału i propagowania kultury fizycznej poprzez bezpośrednie uczestnictwo w
najprostszej formie jakim są biegi. Zawody chcemy przeprowadzić wzorując się organizacją
zawodów z poprzednich lat wśród pobliskich lasów sosnowych, w terenie zróżnicowanym pod
względem ukształtowania terenu - ścieżki leśne, piaszczyste i bardzo urokliwym. Chcemy uaktywnić
młodzież szkolną, jak również całe rodziny do udziału w biegach terenowych, masowych. Zawody
chcemy przeprowadzić w miesiącach kwiecień-czerwiec 2022r. Planujemy przeprowadzenie biegów
dla dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży z podziałem na kategorie wiekowe i różne dystanse
biegowe.
Termin zawodów:
kwiecień-czerwiec 2022
Kategorie wiekowe, dystanse:
rocznik 2014-młodsi (8 lat i młodsi) K/M – 300 m
rocznik 2012-2013 (9-10 lat) K/M – 600 m
rocznik 2010-2011 (11-12 lat) K/M – 1000 m
rocznik 2008-2009 (13-14 lat) K/M – 1500 m
OPEN
K/M – około 5000m + Nordic Walking

Cel realizacji zadania
promocja powiatu otwockiego, miasta Otwock i województwa mazowieckiego
promocja zdrowego trybu życia,
promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na
wiek.
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, różnych grup społecznych i
środowiskowych

Miejsce realizacji zadania
Lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach Otwocka i Karczewa. Start i meta
znajdować się będzie u zbiegu ulic Hrabiego i Gerwazego w Otwocku.

Grupa docelowa
Nasze biegi skierowane są do wszystkich dzieci, młodzieży, dorosłych chcących zadbać o swoje
zdrowie i kondycję fizyczną niezależnie od wieku, płci.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Jako wkład rzeczowy wykorzystany zostanie sprzęt nagłośnieniowy oraz namiot do biura zawodów.
Jako wkład osobowy członkowie klubu przygotują trasy do zawodów a wolontariusze zabezpieczą
trasę biegów.

Przy wykonywaniu zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. zapewniona będzie
dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie minimalnym::
a) w obszarze dostępności architektonicznej:
• wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których
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realizowane jest zadanie publiczne,
• zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają
dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych,
• informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
• wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa
asystującego,
• osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z
miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.

b) w obszarze dostępności cyfrowej:
• strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania
będzie dostępna cyfrowo
• Treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne,
publikacje, filmy będą dostępne cyfrowo.

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
• na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego,
komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

d) zapewniony będzie dostęp alternatywny, a w szczególności :
• osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby lub
• wsparcie technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Miejsce realizacji

Otwock - lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

przeprowadzenie zawodów Otwocka
Liga Biegowa - 2 imprezy

liczba uczestników - 100 komunikaty końcowe
zawodów, listy startowe

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

UKS Bieliki rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2017 i ma możliwość korzystania z Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku- Wólce Mlądzkiej oraz terenów przyległych
do rzeki Świder. Od roku 2018r. organizujemy cykl zawodów Otwockiej Ligi Biegowej w której wzięli
udział mieszkańcy powiatu otwockiego oraz Bieg im. rtm W. Pileckiego oraz współpracowaliśmy
przy organizacji zawodów wrotkarskich - Półmaraton Otwocki na rolkach. W latach 2019-2020
przeprowadziliśmy zawody biegowe - Otwocka Dycha - Otwocka Piątka, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników. Corocznie prowadziliśmy zajęcia sportowe - gimnastykę oraz naukę
pływania w ramach dotacji z MSiT.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W latach 2018-2021 organizowaliśmy corocznie cykl biegów Otwockiej Ligi Biegowej, Otwocką
Dychę- Otwocką Piątkę, Bieg im. rtm Pileckiego. Zawody każdorazowo cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Osobami obsługującymi zawody będą członkowie klubu w ilości około 10 osób oraz wolontariusze w
ilości około 20 osób. Do zawodów używamy sprzętu będącego własnością członków klubu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. obsługa techniczna 1 500,00    

2. obsługa sędziowska 800,00    

3. elektroniczny pomiar czasu 4 000,00    

4. zakup medali, pucharów, koszulek,
gadżetów dla zawodników

2 000,00    

5. koszulki, gadżety dla zawodników 1 500,00    

6. koordynator zadania 600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 400,00 9 200,00 1 200,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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