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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:Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej,Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie: 0000217351, Kod pocztowy: 08-110,
Poczta: Siedlce, Miejscowość: Nowe Iganie, Ulica: Siedlecka, Numer posesji: 49, Województwo:
mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce, Strona www: wlksi.siedlce.pl, Adres e-mail:
wlksi@wp.pl, Numer telefonu: 25 6339508,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica: Kazimierzowska, Numer
posesji: 23, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Stefan Długosz
 
Adres e-mail: wlksi@wp.pl Telefon: 25 6339508

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.03.2022 Data
zakończenia

31.05.2022

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

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży jest jednym z elementów upowszechniania
aktywności fizycznej. Udział w rówieśniczej rywalizacji sportowej umożliwia pozytywne
rozładowanie energii młodych ludzi. Wielokrotnie Polski Związek Zapaśniczy powierzał nam
organizację Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w tym roku będziemy gościli
juniorów tj. młodzież w wieku 18-20 lat.
Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach wagowych:
57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg, 125kg
PROGRAM ZAWODÓW
Piątek 29.04.2022
Godz. 16.00 – przyjazd ekip i sędziów (WLKS biuro – ul. Kazimierzowska 23,
08-110 Siedlce)
Godz.16.30-17.30 - weryfikacja zawodniczek i zawodników
Godz. 17.30- 18.00 –konferencja techniczna
Godz. 18.00 -19.00 – waga zawodników i zawodniczek
Sobota 30.04.2022 (Hala Sportowa w Siedlcach ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8)
Godz. 9.30- 13.00- walki eliminacyjne
Godz. 13.00- 15.00 –przerwa obiadowa
Godz. 15.00 -15.30 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 15.30 – 18.00 – walki półfinałowe i finałowe
Godz. 18.00- 19.00 – dekoracja zawodników i zakończenie zawodów.
Przewidujemy start ok. 70 zawodników.
Prawo do startu przysługuje tylko zawodnikom/czkom będącym członkami klubów sportowych,
zrzeszonymi w Polskim Związku Zapaśniczym (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie -Dz. U. Nr 127, poz. 857) i posiadającymi aktualną licencję PZZ.
Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni do zawodów przez elektroniczny system zgłoszeń PZZ.
Waga do zawodów odbywa się wieczorem w dniu poprzedzającym walki dla zawodów
dwudniowych
W wyniku ważenia i losowania zawodnicy zostają uszeregowani w każdej kategorii od najmniejszego
numeru do najwyższego.
Przy ilości zawodników w kategorii do 5 osób, obowiązuje system walk - każdy z każdym (nordycki) i
klasyfikujemy ich na miejscach: 1, 2, 3, 3, 5.
O zajętych miejscach decydują następujące kolejne kryteria:
1.Większa ilość wygranych walk
2.Jeżeli dwóch zawodników ma tą samą ilość wygranych walk, to o kolejności decyduje bezpośredni
pojedynek –zwycięzca jest wyżej sklasyfikowany
3.Jeżeli więcej niż dwóch zawodników, będzie mieć taką samą ilość zwycięstw, to ich klasyfikacja
będzie utworzona na podstawie kolejnych kryteriów:
•najwięcej zdobytych punktów klasyfikacyjnych,
•najwięcej zdobytych punktów technicznych,
•najwięcej zwycięstw przez tusz,
•najwięcej zwycięstw przez przewagę techniczną,
•najmniej punktów technicznych straconych,
•najniższy numer startowy (najniższy nr w krzyżówce).
Przy ilości zawodników w kategorii 6 i 7 osób, dzielimy zawodników na dwie grupy: trzech
pierwszych przy 6 osobach w kategorii lub czterech pierwszych przy 7 osobach tworzy pierwsza
grupę A, pozostałych trzech zawodników tworzy grupę. W grupach walczymy w systemie każdy z



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 88bd-f889-42ce

każdym(system nordycki). W grupach klasyfikujemy zawodników na miejscach 1, 2, 3, 4 według
obowiązujących zasad i przepisów, jak dla systemu każdy z każdym do 5 osób w kategorii wagowej.
Zawodnicy sklasyfikowani na 1 miejscach w swoich grupach, walczą w walce finałowej o 1 miejsce:
A1-B1, zawodnicy sklasyfikowani na 2 miejscach w swoich grupach, walczą w walkach finałowych o
3 miejsca z zawodnikami sklasyfikowanymi na 3 miejscach w drugich grupach: A2-B3 i A3-B2.
W kategoriach w których ilość zawodników jest większa od 7, zawody przeprowadzone będą w
systemie do dwóch porażek.
Podział na grupy A i B następuje po pierwszej rundzie eliminacji bezpośrednich wg zestawienia 1-2,
3-4, 5-6...
Zawodnicy wygrywający walkę tworzą grupę A,zwodnicy przegrywający tworzą grupę B
Zawodnik po wolnym losie w eliminacjach wchodzi do grupy A na pierwsze miejsce.
W grupie A przeprowadza się walki, aż do wyłonienia dwóch finalistów. Zawodnik umieszczony
wyżej na liście walczy z najbliższym umieszczonym niżej. Zawodnik po wolnym losie w następnych
rundach dopisywany jest na górze listy . Walki przeprowadza się najpierw do wyłonienia 4-ch
półfinalistów:
•przy pięciu zawodnikach walczy pierwsza para, pozostali w półfinałach zestawiani są na miejscach
2, 3, 4;
•przy sześciu zawodnikach walczą dwie pierwsze pary pozostali zestawiani są w półfinałach na
miejscu 3 i 4;
•przy siedmiu zawodnikach, walczą trzy pierwsze pary, ostatni zawodnik zestawiany jest w
półfinałach na miejscu
Zwycięzcy z półfinałów walczą z sobą o 1 miejsce, a przegrani w walkach o 3 miejsca.
Zestawiania par w grupie B. W grupie B przeprowadza się walki, aż do wyłonienia dwóch
zawodników, którzy stoczą walki o 3 miejsca. Zawodnik umieszczony wyżej na liście walczy z
najbliższym umieszczonym niżej . Zawodnik po wolnym losie umieszczany w następnych rundach na
górze listy. Jeżeli da się zestawić to należy unikać:
•zestawienia pary, która już z sobą walczyła w zawodach,
•powtórzenia wolnego losu w zawodach
,•jeżeli wystąpiły oba powyższe warunki, to wyższy priorytet ma nie powtarzanie walki.
Zawodnik przegrywający walkę w grupie B odpada z turnieju.
Zawodnicy, którzy przegrali w grupie A walki, oprócz walk półfinałowych, w następnych rundach
dopisywani są do grupy B na końcu listy według kolejności stoczonych walk, wynikającej z
krzyżówki.
Zestawienie dwóch par walk o 3 miejsce.
Zawodnicy z półfinałów grupy A umieszczani są na 1 i 4 miejscu. Pierwszy wyłoniony lub po wolnym
losie z grupy B umieszczany jest na 2, a drugi na 3 miejscu listy. W przypadku gdy na podstawie
wyżej dokonanego zestawienia, dochodzi do powtórzenia walk stosujemy, klejono następujące
kryteria:
•zamieniamy miejscami zawodników z grupy B,
•zestawiamy do walk ze sobą zawodników z grupy A, a do drugiej pary zawodników z grupy B.
Ustalanie klasyfikacji końcowej.
Zawodnik wygrywający walkę finałową, jest klasyfikowany na pierwszym miejscu, a jego przeciwnik
na drugim.
Zawodnicy którzy wygrali walki o 3 miejsca, są klasyfikowani na trzecich miejscach, a ich przeciwnicy
na piątych.
Klasyfikacja zawodników poza walkami finałowymi odbywać się będzie po każdej rundzie walk.
Posiadamy pismo z Polskiego Związku Zapaśniczego o przyznaniu nam organizacji w dniach 29-
30.04.2022r. Mistrzostw Polski Juniorów w zapasach styl wolny, zawody zostały wpisane do
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kalendarza Polskiego Związku Zapaśniczego. Hala gdzie odbędą się zawody posiada podjazdy
zewnętrzne do dwóch wejść głównych. W obiekcie znajduje się toaleta przystosowana dla
niepełnosprawnych, wyznaczone są drogi ewakuacyjne. Trybuny znajdują się na parterze i piętrze.
Dla osób na wózkach zainstalowana jest winda. Przy drzwiach wejściowych będzie pracownik
ochrony, który udzieli wsparcia w razie potrzeby osobom ze szczególnymi potrzebami.
Cele zadania:
- popularyzacja sportu zapaśniczego wśród młodzieży,
- stworzenie warunków do współzawodnictwa oraz wzrostu poziomu sportowego,
- wyłonienie najlepszych zawodników w grupie junior,
- poprzez rywalizację sportową zwiększenie pewności siebie, zaufanie we własne siły i umiejętności,
- promocja Miasta, Powiatu Siedleckiego, Województwa Mazowieckiego – logo umieszczone będzie
we wszystkich materiałach reklamowych
W przypadku organizowanych zawodów, ryzykiem może okazać się mniejsza ilość zawodników/czek
(kontuzje, choroby).

Miejsce realizacji

Hala sportowa Agencji Rozwoju Miasta Siedlce w Siedlcach, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników zadania ok. 70 zawodników Listy startowe, komunikat
końcowy zawodów,
informacje na stronie
internetowej, w lokalnej
prasie, zdjęcia.

ilość zdobytych medali 40 medali komunikat końcowy
zawodów, informacje na
stronie internetowej, w
lokalnej prasie,

ilość wręczonych pucharów 6 pucharów komunikat końcowy
zawodów, informacje na
stronie internetowej, w
lokalnej prasie,

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

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy został założony 1 lutego 1976r. Głównym celem działalności
jest szkolenie sportowe zawodników w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach
wiekowych.Aktualnie w sekcjach: podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, zapasy, sumo trenują
zawodnicy od młodzika do seniora. Organizujemy również zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w
wieku 8-12 lat. Wśród wychowanków klubu jest licząca kilkadziesiąt nazwisk plejada rekordzistów
oraz medalistów krajowych i zagranicznych zawodów najwyższej rangi. Startując w barwach WLKS
olimpijkami zostały Aleksandra Klejnowska (dwukrotnie), Lidia Chojecka (dwukrotnie), Renata
Katewicz, Dominika Misterska-Zasowska, Marcin Dołęga, Łukasz Niedziałek.
Od wielu lat organizujemy zawody wojewódzkie, międzywojewódzkie, ogólnopolskie i
międzynarodowe w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: zapasach, podnoszeniu ciężarów,
sumo, lekkiej atletyce, kolarstwie, piłce nożnej. Na międzynarodowych zawodach organizowanych
przez nasz klub gościły światowe gwiazdy sportu, jak choćby: Aleksander Karelin, Aleksander
Kurłowicz, Gienadij Awdiejenko, Sagir Taner, Andrzej Wroński, Tomasz Majewski, Kamila Lićwinko.
Współdziałamy w zakresie promowania i rozwoju sportu oraz form aktywnego wypoczynku z
różnymi instytucjami i organizacjami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W poprzednich latach byliśmy organizatorami następujących zawodów sportowych:
W roku 2020 byliśmy organizatorami:
Podnoszenie ciężarów:
- Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów
- Międzynarodowy Turniej IWF im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów
Lekkoatletyka:
- Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne im. H. Jakimiaka
Zapasy:
- Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w zapasach styl wolny
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. T. i Z. Strusa
Sumo:
- Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów
Piłka nożna
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

W roku 2021 byliśmy organizatorami zawodów:
Podnoszenie ciężarów:
- Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów
- Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów
- Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17
Lekkoatletyka:
- Zawody Lekkoatletyczne im. H. Jakimiaka
- Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na 20 km
Zapasy:
- Puchar Polski Kadetek zapasy kobiet
- Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Młodziczek zapasy kobiet
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. T. i Z. Strusa
Sumo:
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- Puchar Polski Juniorów i Kadetów
- Mistrzostwa Europy Młodzików, Kadetów i Juniorów w Sumo

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
- trenerzy sekcji zapasów - 2 osoby, nadzorują prace związane z przygotowaniem sali zawodów
(rozłożenie mat, dekoracja obiektu, przygotowanie podium do dekoracji zwycięzców).
- pracownicy administracji – 3 osoby – wykonują wszelki prace przygotowawcze. Począwszy od
napisania regulaminów, rozesłania ich, mailingu i koordynacji w trakcie zawodów jak i po nich.
Zajmują się przygotowaniem dekoracji zwycięzców, wypłatami ekwiwalentów sędziowskich oraz
obsługi medycznej i technicznej.
Zasoby rzeczowe:
- posiadamy maty zapaśnicze, sprzęt komputerowy, drukarki który będzie wykorzystywany do
pisania regulaminów i wysyłki, do kontaktów przy opracowywaniu druków zaproszeń, plakatów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Medale 984,00    

2. Puchary 480,00    

3. Materiały promocyjne 2 000,00    

4. Obsługa techniczna 2 000,00    

5. Obsługa medyczna 1 000,00    

6. Wyżywienie, woda 1 500,00    

7. Wynajem obiektu 3 000,00    

8. Dyplomy 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 164,00 10 000,00 1 164,00

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;
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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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