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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: Przyjaciele Małowidza, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000929016, Kod pocztowy: 06-323, Poczta: Jednorożec, Miejscowość:Małowidz , Ulica:Małowidz
, Numer posesji: 72, Numer lokalu: a, Województwo:mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina:
Jednorożec, Strona www: , Adres e-mail:monika160879@interia.pl, Numer telefonu: 603273977,
 
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)

Monika Grabowska
 
Adres e-mail: monika160879@interia.pl Telefon: 603 273
977

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Wakacje z badmintonem"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2022 Data
zakończenia

28.08.2022

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

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie zawodów sportowych pod nazwą "Wakacje z
badmintonem". Zadanie odbędzie się na terenie Gminy Jednorożec, w miejscowości Jednorożec, w
budynku szkolnym Zespołu Placówek Oświatowych. Skierowane jest do dzieci, młodzieży, seniorów
z naszej gminy i wszystkich mieszkańców całego województwa. Przewidujemy udział 50 osób.
Chcemy zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego i promocji aktywności fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Umożliwimy tym udział w rywalizacji sportowej wszystkim, którzy
aktywnie graja w badmintona jak również dzieciom ,młodzieży i dorosłym z mniejszym potencjałem
sportowych umiejętności, gdyz zadanie będzie przeprowadzone nieodpłatnie. Widzimy potrzebę
realizacji takiego zadania, gdyż w naszym rejonie ciężko jest o zawody sportowe w tej kategorii,
ponadto członkowie naszej grupy od kilku lat uczestniczą w zawodach organizowanych przez inne
kluby, tym samym my też chcielibyśmy zorganizować takie zawody dla siebie i innych. Dzięki temu
wzbogacimy aktywność fizyczną w naszej gminie i damy przykład jak miło można spędzić czas na
zawodach rywalizując miedzy sobą oraz pozwoli to dodatkowo rozwijać pozytywne zainteresowania
i zachowania i integracje społeczną oraz międzypokoleniową. Chcemy utworzyć kategorie: dziecięce
(6-13lat), młodzieżowe (14-18lat) jak i seniorskie (19-100 lat), ale również kategorie rodzic plus
dziecko, dziadek/babcia plus wnuk/wnuczka> Nasze działania jeszcze bardziej zespolą więzy
rodzinne i społeczne .Chcemy zakupić rakiety i lotki do gry w badmintona, które ułatwią
przeprowadzenie zajęć, a także dadzą możliwość uczestnictwa osobom, które nie posiadają
własnego sprzętu. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany również do treningów, które na podstawie
umowy wolontariackiej prowadzi dla naszej zorganizowanej trener z uprawnieniami. Trener w
ramach wolontariatu będzie sędzią, który wyłoni zwycięzców. Chcemy zakupić puchary dla
najlepszych w poszczególnych kategoriach z podziałem na płeć, tj 18 sztuk oraz puchary dla
najlepszych par 4 sztuki. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają drewniane medale okolicznościowe,
zamówione u firmy, z której usług juz korzystaliśmy prywatnie. Pragniemy nagrodzić zwycięzców
drobnymi nagrodami w postaci gadżetów sportowych, które zachęcą do dalszych treningów. Wśród
uczestników chcemy rozlosować 3 drobne nagrody rzeczowe w postaci zestawu lotek, które zachęcą
do udziału w kolejnych zawodach, gdyż pragniemy kontynuować nasze działania. Zakupimy wodę i
owoce, które będą pełniły formę regeneracji dla zmęczonych uczestników i uatrakcyjnia
wydarzenie. DOSTĘPNOŚĆ: Nasze proponowane działanie będzie ogólnodostępne, w wydarzeniu
będą mogły wziąć udział os. z grup defaworyzwanych. Osoby niepełnosprawne z łatwością będą
mogły skorzystać z udziału, poprzez dostępny podjazd do budynku. Ponadto zadanie jest bezpłatne
dla uczestników tym samym osoby z niskim progiem dochodowym w rodzinie będą mogły wziąć
udział w zawodach. KOMPLEMENTARNOŚĆ: Proponowane działenie jest komplementarne z
dotychczasową działalnością, a także spójne z naszym statutem.

Miejsce realizacji

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu
Plac przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu

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

Organizacja wydarzenia 1 impreza zdjęcia, protokół z
wydarzenia, wpisy na
fanpage organizacji
Facebook "Stowarzyszenie
Przyjaciele Małowidza"

Zwycięzcy 22 zwycięzców Lista nagrodzonych, zdjęcia

Rakiety sportowe zestaw Faktura, zdjęcia, wpisy na
fanpage organizacji
Facebook "Stowarzyszenie
Przyjaciele Małowidza"

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

Charakterystyka oferenta

Nasze stowarzyszenie powstało 27.10.2021. Jesteśmy młodą organizacją, która działa już ponad 2
lata, lecz działaliśmy nieformalnie korzystając z usług innego klubu. Z uwagi na duże
zainteresowanie badmintonem w naszej wsi, postanowiliśmy założyć własną grupę. To był strzał w
dziesiątkę. Zorganizowaliśmy obchody listopadowe, w których wzięło udział ponad 50 os. wraz z
treningiem w badmintona. Członkowie naszego stowarzyszenia brali często udział w zawodach
sportowych w badmintona na własną rękę. Obecnie zatrudniliśmy trenera, który uczestniczył w
życiu grupy na podstawie umowy wolontariackiej. Korzystając z uprzejmości naszego Wójta oraz
Dyrektora szkoły w Jednorożcu korzystamy z obiektu sportowego, hali sportowej i prowadzimy
treningi w zakresie badmintona 3 razy w tygodniu po 1 godzinie, którymi dowodzi trener z
uprawnieniami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Członkowie naszego stowarzyszenia od lipca 2021 biorą czynny udział w treningach klubu
sportowego Jednorożec Robi Co Może oraz uczestniczą w biegowych zawodach wyjazdowych.
Członkowie stowarzyszenia w partnerstwie ze stowarzyszeniem Jednorożec Robi Co Może
organizowali "IV Sportowe Walentynki" w których uczestniczyło 56 osób. Były to zawody biegowe i
nordic walking. Braliśmy wielokrotnie udział w zawodach sportowych w badmintona, a nasi
członkowie zajmowali czołowe miejsca. Mamy podpisana umowę wolontariacką z trenerem, który
obecnie raz w tygodniu prowadzi zajęcia z badmintona. Prowadzone zajęcia trwają od 13 stycznia
do 31 maja 2022r. mamy nadzieję, że treningi zostaną kontynuowane, gdyż cieszą się dużym
zainteresowaniem, ponadto będzie to przygotowanie do zawodów które proponujemy. Korzysta z
nich ponad 20 os. Choć nie organizowaliśmy jeszcze zawodów w badmintona, to musi być kiedyś
ten pierwszy raz. Obiecujemy przeprowadzić je na zasadach fair-play, pomocą służy trener oraz Klub
Sportowy Jednorożec robi co może, który uczestniczy w naszym życiu sportowym. Realizowaliśmy
treningi badmintona i braliśmy udział w zawodach obserwując działania innych, dlatego też
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jesteśmy przekonani, że wykonamy zadanie należycie i tym samym przyciągniemy do zabaw
sportowych w tej dyscyplinie nowicjuszy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Koordynator projektu, prezes stowarzyszenia w ramach wolontariatu poprowadzi organizację
wydarzenie. Obsługą księgową zajmie się osoba również nieodpłatnie, należąca do zarządu
organizacji. Członkowie stowarzyszenia przeprowadzą działania w zakresie przygotowawczym i
realizującym zadanie nieodpłatnie, tym samym odbiorcy zadania nie poniosa żadnych kosztów.
Wykorzystamy prywatną drukarkę i komputer do opracowania plakatów i ulotek. Posiadamy własny
namiot, w którym zorganizujemy biuro zawodów.Nagłośnienie wypożyczymy z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jednorożcu. Wykorzystamy własne siatki i słupki do gry w badmintona. Planujemy
pozyskać sponsorów, którzy wspomogą realizację zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Medale 500,00    

2. Puchary 1 200,00    

3. Nagrody dla zwyciezców 1 300,00    

4. Posiłek regeneracyjny 750,00    

5. Zakup lotek 750,00    

6. Rakiety do badmintona 1 500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 000,00 6 000,00 0,00

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;
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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 - 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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