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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 "WICHER" CIESZEWO, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
WYPIS Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ PŁOCKIEGO: 39,
Kod pocztowy: 09-210, Poczta: Drobin, Miejscowość: Cieszewo, Ulica: -, Numer posesji: -, Numer
lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Drobin, Strona www: , Adres e-mail:
wicher.cieszewo@wp.pl, Numer telefonu: 514866920,
 
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)

Justyna Marcinkowska
 
Adres e-mail: sekretariat@drobin.pl Telefon: 24/260-14-
41

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Międzypowiatowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 2022

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2022 Data
zakończenia

28.09.2022

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

Zadanie publiczne dotyczy zorganizowania Międzypowiatowego Młodzieżowego Turnieju Piłki
Nożnej 2022 dla młodzieży. Planowany termin organizacji turnieju to lipiec 2022. W turnieju będą
mogły wziąć udział drużyny powiatu płockiego jak również drużyny powiatu sierpeckiego . Turniej
odbędzie się na stadionie LKS WICHER Cieszewo . Celem projektu będzie promocja sportu i
aktywnego trybu życia wśród młodzieży poprzez organizację Międzypowiatowego Młodzieżowego
Turnieju Piłki Nożnej 2022. Organizacja turnieju będzie promocją kultury fizycznej na Mazowszu, a
tym samym zachęceniem do uprawiania sportu poprzez młodzież z terenu powiatów płockiego i
sierpeckiego. W ten sposób zostanie wypromowany nasz region oraz promocja działań na rzecz
kultury fizycznej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Obiekt LKS Wicher Cieszewo jest
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz obiektu znajduje się szatnia, w której jest
łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Podczas trwania turnieju informacji
dotyczących rozgrywek oraz spraw organizacyjnych będzie udzielał spikier, który będzie informował
wszystkich o przebiegu turnieju.
Turniej ma charakter międzypowiatowy, udział w nim będzie całkowicie bezpłatny i dostępny dla
wszystkich chętnych drużyn amatorów z powiatu płockiego i sierpeckiego. Informacje o turnieju
znajdą się na stronie internetowej, portalach społecznościowych i internetowych, a także na
tablicach ogłoszeń szkół i klubów sportowych. W turnieju zostaną przewidziane 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. Podczas organizowanego turnieju, dołożymy wszelkich starań aby osoby
niepełnosprawne biorące udział w turnieju (widzowie) mieli zapewnione jak najlepsze i bezpieczne
warunki uczestnictwa w turnieju. Wszystkie zalecenia zostaną spełnione i udział w turnieju będzie
bezpieczny.

Miejsce realizacji

Turniej zostanie rozegrany na stadionie LKS Wicher Cieszewo

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
drużyn z powiatu płockiego,
sierpeckiego

Uczestnictwo w turnieju 5
zespołów

Wyniki oraz tabela końcowa
turnieju
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Zgłoszenie udziału uczestnictwa w
turnieju zawodników

Udział w turnieju po 15
zawodników z każdej
drużyny czyli w całym
turnieju maksymalnie zagra
75 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

LKS Wicher Cieszewo powstał w 1976 r. Od tamtego czasu bardzo mocno się rozwija. Obecnie
prowadzi 3 grupy piłkarskie. Jesteśmy stowarzyszeniem, które rozwija się z roku na rok coraz lepiej.
Staramy się organizować naszym podopiecznym czas tak, aby mogli się rozwijać i dążyć do
podnoszenia swoich umiejętności. Jesteśmy organizatorami wielu turniejów sportowych np. tenisa
stołowego oraz turniejów piłki nożnej na świeżym powietrzu. Staramy się pozyskiwać środki z
różnych źródeł i wykorzystywać je w sposób rozsądny i gospodarczy. Obecnie zatrudniamy 2
trenerów piłki nożnej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jesteśmy organizatorami wielu turniejów np. tenisa stołowego oraz turniejów piłki nożnej na
świeżym powietrzu. Staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł i wykorzystywać je w sposób
rozsądny i gospodarny. Środki, koszty, które zostaną poniesione są policzone tak, aby turniej był
zorganizowany na wysokim poziomie i ale również bardzo oszczędnie. Koszty kalkulowane zostały
na podstawie wydatków, które ponosiliśmy w latach poprzednich organizując podobne wydarzenia.
Dzięki doświadczeniu, które posiadamy wykonanie zadań podczas turnieju będzie stało na
najwyższym poziomie co zaowocuje promocją regionu mazowieckiego.
W ostatnich latach organizowaliśmy :
1. Turniej o puchar Starosty Płockiego,
2. Turniej Tenisa Stołowego,
3. Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Praca wolontariuszy: 2 os. - opieka medyczna, 2 os. pomoc dla osób niepełnosprawnych
Służba porządkowa - 2 os.
Turniej zostanie rozegrany na Stadionie LKS Wicher Cieszewo

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Wyżywienie 3 500,00    

2. Nagrody 3 000,00    

3. Obsługa techniczna 1 500,00    

4. Służba porządkowo- informacyjna 1 000,00    

5. Obsługa sędziowska 1 500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 500,00 10 000,00 500,00

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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