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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: STOWARZYSZENIE CIECHANOWSKI KLUB SPORTOWY JURAND, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000721435, Kod pocztowy: 06-400, Poczta: Ciechanów,
Miejscowość: Ciechanów, Ulica: 17 Stycznia , Numer posesji: 60C, Numer lokalu: 60C,
Województwo:mazowieckie, Powiat: ciechanowski, Gmina:m. Ciechanów, Strona www:
www.jurandciechanow.pl, Adres e-mail: krzysztof@jurandciechanow.pl, Numer telefonu:
794530792,
 
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)

Krzysztof Podliński
 
Adres e-mail: krzysztof@jurandciechanow.pl Telefon: 
794530792

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Jurand Cup II - Turniej Piłki Ręcznej Seniorów

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

Po sukcesie ubiegłorocznego Turnieju Piłki Ręcznej Seniorów - Jurand Cup, który po raz pierwszy
odbył się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, planujemy organizację kolejnej
edycji. W Turnieju wezmą udział cztery seniorskie drużyny piłki ręcznej - 1-ligowy Jurand Ciechanów
(gospodarz), dwa zespoły z Ligi Centralnej oraz jeden zespół z PGNiG Superligi - najwyższej klasy
rozgrywkowej w Polsce. Turniej potrwa jeden dzień (sobota). Drużyny zagrają systemem
pucharowym - półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. Jeden mecz potrwa 60 minut (2 x 30 min). Turniej
poprzedzi uroczyste otwarcie. Impreza zakończy się wręczeniem pucharów, medali i nagród
indywidualnych. Wyłoniona zostanie najlepsza siódemka turnieju i MVP (najlepszy zawodnik).
Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Dodatkowo z każdego spotkania przeprowadzona zostanie
transmisja on-line w mediach społecznościowych Juranda Ciechanów. Plany organizacji turnieju są
podyktowane rosnącym zainteresowaniem piłką ręczną w Ciechanowie. Drużyna Juranda osiąga
coraz lepsze wyniki na pierwszoligowych parkietach. Organizacja prestiżowego turnieju znacząco
wpłynie na popularyzacje dyscypliny w mieście i regionie.

Miejsce realizacji

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60 C

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Popularyzacja piłki ręcznej w
Ciechanowie i regionie

Dotarcie do szerokiego
grona odbiorców (kibiców).
Szacuje się, że jedno
spotkanie obejrzy on-line ok.
500 osób

Sprawozdania z meczów na
stronie internetowej i w
mediach społecznościowych

Zakup nagród finansowanych przez
samorząd województwa
mazowieckiego

Zakup nagród przyczyni się
do zwiększenia atrakcyjności
turnieju

Relacja filmowa i zdjęciowa z
zawodnikami odbierającymi
nagrody w mediach
społecznościowych i na
stronie internetowej

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

SCKS Jurand Ciechanów jest klubem wielosekcyjnym. Prowadzi szkolenie w ramach sekcji piłki
ręcznej dzieci i młodzieży oraz seniorów a także sekcji kolarskiej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Członkowie Klubu realizujący to zadanie posiadają bogate doświadczenie w realizacji tego typu
zadań. W roku 2022 Klub planuje organizację wydarzeń, które na stałe weszły do kalendarza imprez
sportowych znanych w całym kraju: Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
pod Patronatem Honorowego Prezesa ZPRP prof. dr hab. Janusza Czerwińskiego, Mikołajkowy
Turniej Piłki Ręcznej Młodzików.
Ponadto Klub organizuje w sezonie 10 meczów I ligi piłki ręcznej. To rozgrywki o randze
ogólnopolskiej. Jurand Ciechanów występuje w grupie C - podejmuje drużyny z województw:
mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Hala Sportowa MOSiR z całym zapleczem (siłownia). Obiekt ten jest wyposażony w niezbędny sprzęt
potrzebny do prowadzenia prawidłowego szkolenia zawodników piłki ręcznej. Basen MOSiR
(odnowa biologiczna), Hotel Olimpijski (baza hotelowa), biuro Klubu - 3 pomieszczenia biurowe.
Zasoby Kadrowe - 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik działu medialno-
marketingowego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Organizacja Turnieju (ochrona, opieka
medyczna/usługa fizjoterapeuty,
sędziowie)

4 000,00    

2. Nagrody (puchary, statuetki, nagrody
rzeczowe)

4 000,00    

3. Zakup sprzętu sportowego (piłki, klej,
znaczniki)

1 000,00    

4. Obsługa medialna (transmitowanie
meczów, live stream)

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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.

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

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

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

(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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