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 Future is Now, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego.:78/UKS/2014, Kod pocztowy: 07-411,
Poczta: Rzekuń, Miejscowość: Rzekuń, Ulica: Szkolna, Numer posesji: 18, Województwo: mazowieckie, Powiat: ostrołęcki
, Gmina: Rzekuń, Strona www: brak danych, Adres e-mail: futureisnow@wp.pl, Numer telefonu: 535315715
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)

Rafał Załęski
Adres e-mail: futureisnow@wp.pl Telefon: 535315715

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

V Edycja Mikołajkowego Turnieju Siatkonogi

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

20.10.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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20.12.2019

Opis zadania
Organizacja jednodniowego mikołajkowego turnieju siatkonogi (piłkarska odmiana siatkówki) o zasięgu
międzyregionalnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Turniej chcemy połączyć jak co roku z innymi wydarzeniami
związanymi z mikołajkami. W turnieju do rywalizacji przystąpią najmłodsi zawodnicy z roczników 2008, 2007, 2006, 2005,
którzy będą rywalizować na dwóch boiskach utworzonych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu (ul.
Nowa 7) gdzie odbywać się będzie impreza sportowa. Grupa "Kids" zostanie podzielona na roczniki 2008-2007 oraz 20062005, a rywalizacja toczyć się będzie systemem 2na2. W drugiej części turnieju do rywalizacji przystąpi grupa "Junior"
która zmagania grupowe toczyć się będą również w hali przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu (ul.Nowa 7). Rywalizacja
będzie się tutaj toczyć systemem2na2 w dwóch grupach z fazą pucharową. Uroczyste podsumowanie zostanie
przeprowadzone w hali przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu. Niesłabnąca popularności piłki nożnej sprawia, że powstają
różne odmiany i alternatywne dyscypliny tego sportu. Siatkonoga jest doskonałym przykładem jak połączyć dwie
odmienne dyscypliny sportu w jedno. Wcześniejsze edycje pokazały, że dyscyplina ma bardzo duży potencjał i jest
doskonałą odskocznią od treningu piłkarskiego. We wcześniejszych edycjach wzięło udział około 200 zawodników z całej
polski, a turniej stał się obowiązkowym punktem dla wielu zawodników uprawiających na co dzień piłkę nożną.
Miejsce realizacji
Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Podniesienie poziomu dziecięcej i młodzieżowej 100%
piłki nożnej.

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
Impreza ma charakter zabawy z
piłką nożną. Nie prowadzimy
szczegółowych testów z poprawy
umiejętności piłkarskich
poszczególnych zawodników
jednak daje się zauważyć dość
znaczną poprawę poziomu zmagań
z każdą kolejną edycją.
Sposób monitorowania:
1. Lista Obecności
2. Zdjęcia
3. Filmy
4. Artykuły w prasie
5. Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym wręczeniu
nagród
5. Informacje na stronie i fanpage
stowarzyszenia

Upowszechnianie i promocja: kultury fizycznej,
aktywnego wypoczynku, sportowego trybu
życia.

100%

Wszystkie organizowane przez nas
wydarzenia promowane są w
lokalnych mediach oraz środowisku
sportowym. Poprzez organizację
różnorodnych form aktywności
coraz więcej osób decyduje się na
aktywność fizyczną.
Sposób monitorowania:
1. Lista Obecności
2. Zdjęcia
3. Filmy
4. Artykuły w prasie
5. Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym wręczeniu
nagród
5. Informacje na stronie i fanpage
stowarzyszenia
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Promocja Mazowsza jako prężnego i wiodącego 100%
regionu na sportowej mapie Polski.

Wszystkie informację do mediów
oraz grafiki, które udostępniamy
posiadają również informację o
wsparciu projektu przez Urząd
Marszałkowski. Każda nowa
inicjatywa poparta profesjonalnym
przygotowaniem, którą
organizujemy na terenie
Województwa Mazowieckiego
przyczynia się do promocji tego
obszaru.
Sposób monitorowania:
1. Lista Obecności
2. Zdjęcia
3. Filmy
4. Artykuły w prasie
5. Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym wręczeniu
nagród
5. Informacje na stronie i fanpage
stowarzyszenia

Rozwój psychofizyczny, kształtowanie zdrowych 100%
nawyków u dzieci i młodzieży uczestniczącej w
turnieju.

Ze względu na formę pracy
naszego stowarzyszenia jesteśmy
w stałym kontakcie z trenerami
piłkarskimi z całego regionu.
Informację odnośnie zasadności
organizacji tego typu turniejów i to
jak pozytywnie wpływa na rozwój
dzieci dostajemy bezpośrednio od
trenerów w których występują
uczestnicy naszych imprez.
Dodatkowo za organizacją takich
turniejów przemawia fakt iż liczba
uczestników z roku na rok
powiększa się, a zawodnicy którzy
zapisywali się w latach poprzednich
nadal są zainteresowani udział w
turnieju oraz jeszcze bardziej
rozbudzają w sobie pasję do tej
dyscypliny.
Sposób monitorowania:
1. Lista Obecności
2. Zdjęcia
3. Filmy
4. Artykuły w prasie
5. Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym wręczeniu
nagród
5. Informacje na stronie i fanpage
stowarzyszenia
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Rozrywka dla uczestników i obserwatorów
turnieju.

100%

Nasze wydarzenia mają na celu
inspirować i pokazywać młodym
zawodnikom, że poprzez zabawę
również można poprawiać swoje
umiejętności techniczne. Dzięki
pasji i śledzeniu przez naszych
trenerów najnowszych trendów
jesteśmy w stanie proponować
uczestnikom rozrywkę
niespotykaną w innych miejscach,
a za sprawą profesjonalnego
przygotowania jest atrakcyjna pod
wieloma względami.
Sposób monitorowania:
1. Lista Obecności
2. Zdjęcia
3. Filmy
4. Artykuły w prasie
5. Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym wręczeniu
nagród
5. Informacje na stronie i fanpage
stowarzyszenia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Projekt Future is Now składa się z trzech filarów, które łączą ze sobą naukę, inspirację i zabawę tak aby Piłka Nożna stała
się pasją, a nie tylko przykrym obowiązkiem. Pierwszy obejmuje Trening Techniki Piłkarskiej, który oferuje doskonalenie
wszystkich umiejętności poznanych w macierzystym klubie, tak aby zawodnik mógł stać się najsilniejszym ogniwem swojej
drużyny. Projekt FiN to kompleksowy system szkolenia, którego głównym celem jest stworzenie zawodnikowi
optymalnych warunków do rozwoju oraz wyposażenie go w niezbędne fundamenty gry, takie jak technika, taktyka,
motoryka i przygotowanie mentalne na perfekcyjnym poziomie. Drugi filar to Testy Piłkarskie, które umożliwiają analizę
wyników młodych sportowców. Poprzez precyzyjny pomiar otrzymujemy wynik, który jest odpowiednikiem aktualnych
możliwości zawodnika. Dopiero dzięki takiej informacji jesteśmy w stanie optymalnie zaplanować jednostkę treningową i
odpowiednio dobrać obciążenia oraz sprzęt w treningu siły, wytrzymałości czy szybkości. Trzeci dopełniający całość punkt
to Eventy Piłkarskie, które mają na celu inspirować i pokazywać młodym zawodnikom, że poprzez zabawę również można
poprawiać swoje umiejętności techniczne. Dzięki innowacyjnej formie zabawy przeplatanej z rywalizacją dzieci mogą
uczyć się współzawodnictwa nie tylko w trakcie meczów piłkarskich, ale w odmienionej formie Wyzwań Piłkarskich i
rozgrywek w formie turniejów piłkarskich. Wszystkie aspekty mają wymiar “edukacyjnej inspiracji” i zmierzają do
podniesienia poziomu świadomości i motywacji młodego zawodnika tak aby mógł osiągnąć pełnię swoich możliwości.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Jako stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Future is Now z sukcesem przeprowadziliśmy oraz rozliczyliśmy pierwszą
edycję Cyklu Imprez Sportowych "Pokonaj Mistrz" - ogólnopolskie wydarzenie o tematyce piłkarskiej. Impreza udała się w
każdym z miast, a co najważniejsze zainteresowała lokalne społeczności co potwierdzone zostało przesłanymi
referencjami wraz z rozliczeniem. W imprezach brało łącznie udział około 2000 uczestników. W kolejnych latach dzięki
przetartej już drodze spodziewamy się zainteresowania jeszcze większych ośrodków oraz Klubów piłkarskich. Poza tym od
czterech lat cyklicznie organizujemy dwa wydarzenia pt. "Weekend Sportowy" i "Mikołajkowy Turniej Siatkonogi"
Partnerami w cyklicznych imprezach organizowanych na terenie działalności stowarzyszenia są niezmiennie Urząd
Marszałkowski, Miasto Ostrołęka, Gmina Rzekuń i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Ponad to w 2017 roku udało nam
się zrealizować projekt pt. „Piłka Nożna dla Wszystkich-zajęcia sportowe dla dzieci” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego. Realizujemy również wspólne projekty z samorządami w innych miejscowościach. Jako
stowarzyszenie zorganizowaliśmy już ponad 50 imprez sportowych (głównie turniejów piłkarskich) na obszarze całego
Województwa Mazowieckiego.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby Kadrowe: Do pomocy przy realizacji zadanie będą zaangażowane osoby z Zarządu oraz trenerzy stowarzyszenia.
Nasza kadra ma ku temu niezbędne doświadczenie, od blisko 9 lat prowadzimy szkolenia piłkarskie dzieci i młodzieży oraz
organizujemy turnieje piłkarskie i podobne imprezy sportowe. Zarząd będzie odpowiedzialny za promocję zadania i
kontakty z mediami. Licencjonowani Trenerzy będą czuwali nad bezpieczeństwem wydarzenia, członkowie klubu i
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wolontariusze będą odpowiedzialni za obsługę techniczną turnieju – obsługa nagłośnienia, zapisywanie wyników, obsługa
tablicy wyników, przygotowanie obiektów sportowych. Profesjonalne sędziowanie zapewnione zostanie przez
licencjonowanych sędziów piłki nożnej. Podstawową opiekę medyczną zapewni ratownik medyczny współpracujący z
Klubem, a obsługę księgową zapewni biuro rachunkowe również współpracujące z Klubem. Za zakupy medali, pucharów,
nagród, koszulek, napojów i poczęstunku będzie odpowiedzialny organizator. Poza tym do wydarzenia zostanie dołączony
Partner, który wyspecjalizowany jest w organizacji eventów sportowych i nieodpłatnie zapewni nam pomoc w organizacji
strefy rozrywki dla dzieci i kibiców udostępniając sprzęt i kadrę na w/w dwa dni turnieju. Zasoby Sprzętowe: Do organizacji
wydarzenia zapewnimy niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zawodów w postaci piłek oraz linii, słupków i siatek do
przygotowania boisk do gry. Dodatkowo przygotujemy strefę atrakcji dla oczekujących graczy oraz strefę gastronomiczną i
biuro zawodów. Aby zaznaczyć obecność organizatorów oraz partnerów wydarzenia na całym obiekcie sportowych
rozwiesimy banery informacyjne i windery.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Medale

500,0

2.

Puchary

2000,0

3.

Nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy)

2000,0

4.

Wyżywienie

1500,0

5.

Obsługa wydarzenia

2500,0

6.

Opieka Medyczna

Z innych źródeł

500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9000,0

7500,0

1500,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również elektronicznie)
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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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