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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 Menedżerów Firm Działających w Zakresie Rozrywki, Komunikacji i Kultury, Forma prawna:
Stowarzyszenie Zwykłe, Krajowy Rejestr Sądowy :0000234881, Kod pocztowy: 04-190, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Jubilerska, Numer posesji: 10, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa,
Gmina: Praga-Południe (dzielnica), Strona www: www.stowarzyszenierkik.pl, Adres e-mail:
dotacje@stowarzyszenierkik.pl, Numer telefonu: 22 829 66 46
 
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)

Karolina Popik
 
Adres e-mail: kpopik@stowarzyszenierkik.pl Telefon: 22 829 66 46

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Olimpiada - Rytmoniada

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.07.2019 Data
zakończenia

30.09.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Olimpiada - Rytmoniada to wydarzenie sportowe mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz pozytywnego
nastawienia do sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Stowarzyszenie Menedżerów firm
działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury (Stowarzyszenie RKiK) planuje organizację wydarzenia sportowo-
kulturalnego w budynku Dużej Areny na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku. Głównym celem projektu jest
promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu, ruchu, oraz aktywnego sposobu spędzania czasu
niezależnie od wieku. Działalność ruchowo-zabawowa pełni rolę bodźców działających na fizyczną i umysłową stronę
osobowości. Potyczki sportowe(zawody) oraz gry planszowe rozwijają intelekt oraz sprawność fizyczną. Aktywność
fizyczna i ćwiczenia na świeżym powietrzu przyczyniają się do poprawy kondycji i wydolności organizmu. Oferent w dniu
01.09.2019 r. wystawi spektakl interaktywny podczas którego widzowie poznają szalone królestwo, które kocha sport,
przez co cały czas wymyśla nowe zawody sportowe. I tak widzowie będą mieli szansę zagrać w „koszykówkę kankanówkę”,
spróbować wykonać „wygibańce i pląsańce" z obręczami, szarfą w różnych stylach muzycznych, czy spróbować swoich sił
w biegach. Podstawą współczesnego systemu kultury teatralnej jest koncepcja wychowania przez kulturę. W wychowaniu
przez kulturę teatralną zmierzamy do oddziaływania na osobowość człowieka, wzbogacania jego wiedzy, kształcenia
postaw, rozwijania wyobraźni. Uczestnicząc w przedstawieniu teatralnym widz odbiera to, co dzieje się na scenie. Łatwo
identyfikuje się z bohaterami, odczuwa ich radości i smutki.Teatr kształtuje więc postawy ludzi. Biorąc pod uwagę
powyższe, Stowarzyszenie chce wykorzystać przedstawienie teatralne jako jeden z instrumentów kształtujących postawę
prozdrowotną zachęcając do sportu. Po spektaklu dzieci i młodzież podzielone na mniejsze grupy, zostaną zaangażowane
w gry i zabawy ruchowe dostosowane do ich wieku, planujemy zorganizowanie m.in.: Strefy malucha – strefa dedykowana
najmłodszym uczestnikom wydarzenia, w której zostaną zorganizowane gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne o
tematyce sportowej, zajęcia z budowania z klocków XXL (budowanie stadionu) o charakterze sportowym, które
przeprowadzi doświadczony w organizacji czasu wolnego dla najmłodszych animator, mający ogromną wiedzę oraz dużą
ilość pomysłów, dzięki czemu doskonale wie, jak zająć i zaciekawić każde dziecko. Poprzez zabawę z animatorami, dzieci
rozwijają również swoją wyobraźnię i inteligencję. Pod czujnym okiem animatorów, dzieci przenoszą się w świat fantazji i
zabawy. Rodzinny Miniturniej sportowy - dedykowany wszystkim lubiącym współzawodnictwo i dobrą zabawę, bez
względu na wiek (dzieci od lat 5 oraz młodzież, dorośli, seniorzy). Rozgrywki sportów tradycyjnych, w tym: - przeciąganie
liny - rodzaj sportu drużynowego. Wybierane jest kilka osób z jednej strony liny i z drugiej. Ta drużyna, która przeciągnie
linę na wcześniej wyznaczoną odległość w swoją stronę, wygrywa. - sztafetę na szczudłach – bieg ale na szczudłach z
wyznaczonego miejsca do mety. - rzut do celu (ringo) – rzucamy kółkiem z określonej odległości. Każdy słupek oznacza
ilość zdobytych punktów. - balansowanie na drabinie – utrzymywanie równowagi na drabinie na czas. - tor przeszkód –
kształtowanie sprawności motorycznej, zwinności, skoczności, wytrzymałości i siły. Ponadto, w trakcie wydarzenia
uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w strefie gier planszowych i gier XXL, wymagających ruchu, równowagi,
wiedzy o sporcie. Gry planszowe dedykowane są dla wszystkich chętnych w wieku od lat 4-5 do 99. Dodatkowo na koniec
wydarzenia zostanie przeprowadzony Quiz z wiedzy o sporcie mający na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej sportu
i wszelkich form aktywności ruchowej, zachęcenie do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie,
zainteresowanie innymi często mniej popularnymi dyscyplinami sportu, wyłonienie i wyróżnienie tych, którzy posiadają
wiedzę przekraczającą ogólnie przyjęte standardy. Wydarzenie będzie miało charakter ponadlokalny: w sportowym
wydarzeniu będzie mógł wziąć udział każdy kto się zgłosi (niezależnie od wieku), niezależnie od miejsca zamieszkania -
mogą to być zarówno mieszkańcy Powiatu, województwa mazowieckiego jak i turyści. Organizowane przez
Stowarzyszenie RKiK wydarzenie sportowe będzie skierowane do wszystkich chcących aktywnie i twórczo spożytkować
czas wolny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz rodzin. Wydarzenie będzie zorganizowane w budynku
Dużej Areny, który przeszedł spektakularną rewitalizację, której efektem jest stworzenie niespotykanej przestrzeni
kulturalno-sportowej. Duża Arena została wyposażona w profesjonalny system nagłaśniający i oświetleniowy oraz system
projekcji wideo. Arena Centralna została wyposażona m.in. w ekran projekcyjny, projektor multimedialny wraz z
obiektywem, 30 monitorów typu LED, kratownicę aluminiową, cztery wyciągarki elektryczne, a także oddzielną reżyserkę z
systemem sterowania oświetleniem widowni. Arena Centralna dysponuje również mobilną widownią. Ponadto,
Członkowie Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenie posiada wykwalifikowaną i doświadczoną w organizacji tego typu imprez
kadrę. Duża powierzchnia budynku umożliwia realizację konkurencji sportowych. Taki potencjał Stowarzyszenia, stanowi
gwarancję profesjonalnej organizacji wydarzenia niezależnie od warunków pogodowych. Ze względu na miejsce realizacji
wydarzenia uczestnicy będą mieli również możliwość podziwiania/poznania walorów przyrodniczych Kampinoskiego Parku
Narodowego co potencjalnie wpłynie na rozwój turystyki krajowej i zwiększenie aktywności turystycznej na tym obszarze
zachęcając do aktywnego spędzania czasu wolnego. Planowanymi rezultatami zadania będzie m.in. promocja i edukacja w
zakresie zdrowego stylu życia oraz propagowanie sportowej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie prawidłowych
postaw społecznych dzieci i młodzieży. Dodatkowymi rezultatami zadania będzie wypromowanie zdrowego sposobu
spędzania wolnego czasu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, oraz integracja lokalnego
społeczeństwa poprzez udział we wspólnym wydarzeniu sportowym, Cel realizacji zadania Głównymi celami zadania są: a.
Popularyzacja sportu i aktywnych form wypoczynku jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z
elementów zdrowego trybu życia, b. Promocja zdrowego trybu życia w oparciu o turystykę aktywną i aktywizację życia
społecznego oraz budowanie więzi międzyludzkich (i wzmacnianie rodzinnych) poprzez zdrowe formy rywalizacji,
współzawodnictwa i integracji, c. Przeciwdziałanie biernemu trybowi życia oraz niskiej świadomości jego wpływu na
samopoczucie i zdrowie d. Edukacja sportowa, zdrowego stylu życia od najmłodszych lat, e. Popularyzacja wiedzy
przyrodniczej, przybliżenia kontaktu z naturą i reguł jej szanowania wśród społeczeństwa, f. Rozwijanie sprawności
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ruchowej i motorycznej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe. g. Budowanie więzi międzypokoleniowych poprzez
wspólne twórcze działanie h. Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej
Miejsce realizacji
Budynek Dużej Areny znajdujący się w dawnej bazie cyrkowej w Julinku. Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski
zachodni Miejscowość: Julinek 1, gm. Leszno (05-084);

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Liczba zorganizowanych wydarzeń sportowych 1 Plakaty/ informacje o wydarzeniu,
zdjęcia potwierdzające wykonanie
zadania

Liczba zorganizowanych spektakli
interaktywnych o tematyce sportowej

1 Plakaty/ informacje o wydarzeniu,
umowa z artystami wystawiającymi
spektakl, zdjęcia potwierdzające
wykonanie zadania

Liczba odbiorców wydarzenia sportowego 280 zdjęcia potwierdzające wykonanie
zadania, liczba sprzedanych
biletów.

Liczba zorganizowanych zawodów 5 zdjęcia potwierdzające wykonanie
zadania

Liczba zorganizowanych gier planszowych 10 zdjęcia potwierdzające wykonanie
zadania

Liczba gier XXL 3 zdjęcia potwierdzające wykonanie
zadania

Liczba zorganizowanych stref 3 zdjęcia potwierdzające wykonanie
zadania

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

Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie Rozrywki, Komunikacji i Kultury. Nazwa Stowarzyszenia
definiuje obszary, w których się specjalizuje. Szeroki wachlarz celów oraz instrumentów służących realizacji tych celów
określa status stowarzyszenia. Do głównych celów Stowarzyszenie należą: Działalność na rzecz rozwoju kultury i sportu, w
tym popularyzacja dorobku kultury narodowej i zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego, zabieganie o rozwój i dostęp
do bazy sportowej; Ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich
rozwój i efektywne wykorzystanie; Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych
Mazowsza Popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu ; Działanie na rzecz ekologicznego rozwoju
infrastruktury i zagospodarowania terenów zielonych, popularyzowania ich walorów krajobrazowych; Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci, wspieranie i kultywowanie lokalnych tradycji; Rozwijanie prawidłowych
postaw społecznych u dzieci i młodzieży; Promocja idei zdrowego społeczeństwa, realizowanie zadań na rzecz edukacji,
zwiększenia aktywności społecznej emerytów; Działanie na rzecz równouprawnienia i integracji z osobami
niepełnosprawnymi; Promocja zdrowego trybu życia; Działanie na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności dziedzin
związanych z edukacją, sportem i turystyką; Działanie na rzecz promocji oraz rozwoju w zakresie turystyki Województwa
Mazowieckiego; Prace modernizacyjne i renowacyjne, przyczyniające się do zahamowania procesu degradacji obiektów
zabytkowych oraz utrwalenie ich historycznych i artystycznych walorów. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc
nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie
Rozrywki, Komunikacji i Kultury. Nazwa Stowarzyszenia definiuje obszary, w których się specjalizuje. Szeroki wachlarz
celów oraz instrumentów służących realizacji tych celów określa status stowarzyszenia. Doświadczenie w prowadzeniu
wydarzeń plenerowych i kulturalnych, koncertów, aktywności sportowych i rekreacyjnych: Utworzenie Marki Lokalnej
(ML) na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD) będącym integralną częścią Stowarzyszenia „Między Wisłą a
Kampinosem”. Współpraca Stron w trakcie realizacji projektu polega na: Tworzeniu wizerunku Marki Lokalnej; Dążeniu do
zwiększenia liczby turystów na terenie LGD; Promocji sektora turystycznego; Skupienie pojedynczych działań wokół jednej
idei poprzez wspólne organizowanie spotkań/ konferencji; Dążeniu do utworzenia oferty kulturalnej; Dążeniu do
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utworzenia nowych produktów turystycznych, rozrywkowych i kulturalnych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej było organizatorem wydarzeń: Nazwa wydarzenia: NARCIARSKI RAJD
SZLAKIEM POWSTAŃCÓW 1863 - Stowarzyszenie było współorganizatorem zawodów z Powiatem Warszawskim
Zachodnim, Gminą Leszno, Kampinoskim Parkiem Narodowym. Opis: Narciarski Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych
1863r na trwałe wpisał się do kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Impreza
jest połączeniem sportu i rekreacji z historią w tle. W programie ujęte są pokazy historyczne grupy rekonstrukcyjnej z
okresu Powstania Styczniowego. Nazwa wydarzenia: JULINEK RUN 2017 – 1. Rodzinny Bieg Charytatywny oraz JULINEK
RUN - 2. Rodzinny Bieg Charytatywny. Wydarzenie sportowe pod nazwą Julinek Run Rodzinny Bieg Charytatywny zostało
zorganizowane już dwukrotnie Po wyczerpującym biegu rozdane zostały nagrody dla najlepszych biegaczy. W planie
wydarzenia zostały przewidziane dodatkowe atrakcje na terenie Parku Rozrywki Julinek dla dzieci i rodziców – zajęcia
sportowe dla najmłodszych oraz młodzieży. Wydarzenie miało charakter charytatywny – część środków została
przekazana ma rzecz dzieci niepełnosprawnych. Zakres działań: opracowanie koncepcji imprezy sportowej wraz ze
szczegółowym programem i planem działań oraz pełną jego realizację; Pozyskanie sponsorów i partnerów medialnych;
Projekt materiałów promocyjnych, medali, statuetek i pucharów; Zapewnienie opieki medycznej; Wybór instytucji
opiekującej się dziećmi niepełnosprawnymi, na rzecz której zostały przekazane środki pozyskane z biegu; Wyznaczenie,
przygotowanie i oznakowanie trasy biegu wraz z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się również profesjonalnym pomiarem
czasu; Zapewnienie i przygotowanie bramy startowej / mety; Dokumentacja fotograficzna wydarzenia, rozliczenie
wydarzenia. Nazwa wydarzenia: NA SPORTOWO CZYLI ZDROWO - Opis: Dnia 30.06.2018 r. w Parku Rozrywki Julinek (gm.
Leszno) odbył się Piknik Sportowy pn.: Na sportowo czyli zdrowo, którego głównym celem projektu było promowanie
zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu, ruchu, oraz aktywnego sposobu spędzania czasu niezależnie od wieku.
W ramach planowanego Pikniku zorganizowano 4 strefy sportowe: strefę zawodów sportowych, strefa aerobiku, strefa
piknikowania (gier planszowych), strefa dziecięce figle; Niniejsze wydarzenie zostało zorganizowane dla osób w każdym
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin. Nazwa wydarzenia: SPRAWNI I SAMODZIELNI – PIKNIK
SPORTOWY DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ. Wydarzenie sportowe mające na celu propagowanie
pozytywnego nastawienia do sportu wśród dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Zakres działań:
opracowanie koncepcji imprezy sportowej wraz ze szczegółowym programem i planem działań oraz pełną jego realizację;
Projekt zaproszenie, dyplomów, medali, statuetek i pucharów; Zapewnienie opieki medycznej Zapewnienie opieki
medycznej; Dokumentacja fotograficzna wydarzenia, rozliczenie wydarzenia, współpraca z ośrodkami dla dzieci z
niepełnosprawnościami w celu doboru uczestników wydarzenia. Nazwa wydarzenia: Impreza charytatywna dla dzieci
niepełnosprawnych podopiecznych FUNDACJI „KOOCHAM” Opis: W dniu 26.10.2017 odbyła się Impreza charytatywna dla
dzieci niepełnosprawnych zorganizowana przez Stowarzyszenie. Impreza odbyła się w OOniwerku – przedszkolu i szkole
dzieci Fundacji Koocham. Animatorzy przeprowadzili zabawy z dziećmi w podziale na grupę przedszkolną i szkolną. Nazwa
wydarzenia: Impreza charytatywna dla dzieci niepełnosprawnych ze SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO –
WYCHOWAWCZEGO IM. PŁK. JERZEGO STRZAŁKOWSKIEGO W LESZNIE, Opis: W dniu 30.11.2017 r. odbyła się Impreza
charytatywna dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowana przez Stowarzyszenie. Impreza odbyła się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. Ze względu na różne stopnie
niepełnosprawności dzieci – niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim – Stowarzyszenie w
porozumieniu z Ośrodkiem podjęło decyzję o zorganizowaniu spotkania z animatorami w środowisku znanym dzieciom.
Animatorki dososowały rodzaj zabaw do możliwości dzieci. Nazwa wydarzenia: Impreza charytatywna dla dzieci
niepełnosprawnych w Julinku, Opis: W dniu 20.10.2017 r. odbyła się impreza charytatywna dla dzieci niepełnosprawnych
zorganizowana przez Stowarzyszenie w Parku Rozrywki Julinek (w miejscowości Leszno koło Błonia). Aby sprostać
wyzwaniu jakim jest organizacja zabaw dla dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności, między innymi: lekki stopień
upośledzenia, umiarkowany stopień upośledzenia, dzieci autystyczne, z zespołem Downa, dzieci z niepełnosprawnością
ruchową. Animatorzy Parku Julinek zaplanowali gry i zabawy dostosowane do danej grupy dzieci. Na samym początku
spotkania, korzystając z pięknego położenia parku (w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego) i ładnej pogody,
dzieci spotkały się ze zwierzętami: dwoma kozłami, psem, oraz z kucykiem. Zwierzęta powodują rozluźnienie, dostarczają
wytchnienia, odpoczynku i oderwania się od codzienności. Dzieci mogły dotykać, głaskać, przytulać, karmić zwierzęta.
Dzieci miały również okazję zobaczyć walkę koziołków oraz pokaz cyrkowy kucyka. Animator zorganizował dzieciom
zabawy z chustą animacyjną – przy pomocy dużego kawałka materiału, dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawie. Chusta
znalazła swe zastosowanie zarówno przy zabawach ruchowych jak i relaksacyjnych. Zakres działań Stowarzyszenia przy
w/w wydarzeniach: Opracowanie planu imprezy, współpraca z opiekunami niepełnosprawnych dzieci, pozyskanie
wykwalifikowanych animatorów, dokumentacja fotograficzna. Nazwa wydarzenia: CYRKOWY ZAWRÓT GŁOWY – dnia
04.08.2018 r. w Parku Rozrywki Julinek odbyło się wydarzenie kulturalne pn.: "Cyrkowy zawrót głowy”, podczas którego
zrealizowano główny cel zadania, jakim jest krzewienie kultury za pośrednictwem oferty skierowanej do szerokiego
odbiorcy, dając jednocześnie możliwość poznania tradycji miejsca, silnie powiązanej z historią sztuki cyrkowej w Polsce,
oraz kulis powstawania profesji cyrkowca. Odbiorcami wydarzenia kulturalnego były osoby w każdym wieku, łączna ilość
osób biorących udział w wydarzeniu – 200 osób. Podczas wydarzenia odbyła się sztuka cyrkowa ukazująca współpracę
międzypokoleniową łącząca klasyczną sztukę cyrkową z nowatorskimi numerami cyrkowymi adeptów Państwowej Szkoły
Sztuki Cyrkowej. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty sztuki cyrkowej (teatralne, numerów cyrkowych). Opisywane
wydarzenie Stowarzyszenie było skierowane do wszystkich chcących aktywnie i twórczo spożytkować czas wolny, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. Nazwa wydarzenia: SMOGWARSA I SAWY -
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NAWIŚLAŃSKI EKOPIKNIK: Opis: Wydarzenie odbyło się w dniu 26.08.2018r. na Warszawskich Bulwarach Wiślanych –
Bulwary gen. Pattona, Pawilon 6. W trakcie wydarzenia został osiągnięty cel główny jakim jest edukacja z zakresu
obowiązujących przepisów wynikających z uchwały antysmogowej województwa mazowieckiego. Oferent w trakcie
wydarzenia sportowego zorganizował 3 strefy: Strefa rękodzieła, strefa gier planszowych XXL (klocki XXL wykorzystane
przy budowie ekodomu i ekosamochodu), Strefa informacyjna; W trakcie wydarzenia, uczestnicy poprzez obejrzenie
filmów/bajek ekologicznych dowiedzieli się w jaki sposób smog wpływa na funkcjonowanie organizmu ludzkiego oraz na
środowisko. Budowa drzewa ekologicznego pomogła dzieciom dowiedzieć się ile dwutlenku węgla oraz innych pyłów
pochłaniają rośliny. Gry planszowe w łatwy sposób przybliżyły dzieciom i młodzieży działanie ekosystemu. Nazwa
wydarzenia: POLISH DEALERS CHAMPIONSHIP. Opis: Konkurs organizowany cyklicznie, skierowany do pracowników spółek
– członków wspierających Stowarzyszenie. Konkurs polega na sprawdzeniu umiejętności prowadzenia gier urządzanych w
kasynach gry. Zakres działań: Opracowanie koncepcji, planu działań oraz regulaminu konkursu; Zapewnienie komisji
konkursowej; dokumentacja zdjęciowa; obsługę techniczną; zapewnienie atrakcyjnych nagród dla krupierów; Organizacja
miejsca rozgrywek krupierskich; Organizacja cateringu. Nazwa wydarzenia: Narciarski rajd szlakiem powstańców
styczniowych 1863 współorganizator zawodów z Powiatem Warszawskim Zachodnim, Gminą Leszno, Kampinoskim
Parkiem Narodowym. Nazwa wydarzenia: KONCERT JUBILEUSZOWY 80 lat Maestro Jerzy Maksymiuk & Sinfonia Viva.
Opis: Koncert Jubileuszowy z okazji 80 urodzin Maestro Jerzego Maksymiuka odbył się w jednej z najbardziej
reprezentacyjnych sal Hotelu Bellotto – Sali Kolumnowej. Zaproszeni goście wysłuchali jubileuszowego koncertu w
wykonaniu Orkiestra Symfonia Viva pod batutą Maestro. Zakres działań: wsparcie w zakresie opracowanie scenariusza
Eventu; dystrybucja plakatów; wsparcie działań promocyjnych. Nazwa wydarzenia: KONCERT BEL CANTO znaczy piękny
śpiew. Opis: W dniu 3 grudnia 2017r. w Hotelu Bellotto w Sali Kolumnowej odbył się koncert z udziałem światowej sławy
gwiazd sceny operowej. Do Polski przyjechała światowej sławy sopranistka Jessica Pratt, która była główną gwiazdą
wieczoru. Po koncercie odbyła się uroczysta kolacja z artystami w eleganckich salach hotelu. Zakres działań: wsparcie
merytoryczne przy organizacji koncertu (opracowanie koncepcji koncertu wraz ze szczegółowym programem i planem
działań).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Oferent zakłada, że przy realizacji zadania publicznego będzie korzystać z zasobów kadrowych własnych oraz członków
Stowarzyszenia: - Pracownicy Działu Marketingu i Promocji (Dyrektor ds. marketingu, Specjalista ds. marketingu, stażyści)
z bogatym doświadczeniem w branży turystycznej, w tym: zarządzaniem planem promocyjnym, organizacją turystyki i
rekreacji, organizacją imprez tematycznych / konferencji / warsztatów. - Pracownicy Działu Organizacji Eventów (Dyrektor
ds. promocji, Specjalista ds. organizacji imprez masowych) z wieloletnim doświadczeniem w organizacji imprez masowych
zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i osób indywidualnych. Bardzo bogate doświadczenie pracowników
uwarunkowane jest organizacją w poprzednich latach imprez na terenie całego kraju. Pracownicy obiektu Dużej Areny w
Julinku: - Dział Techniczny (Kierownik ds. Technicznych, Administrator Obiektu, Administrator Terenu) jako
wykwalifikowana kadra zapewniająca przygotowanie obiektu do realizacji zadania, zapewnienia bezpieczeństwa podczas
wykonania zadania, administrację i bieżące monitorowanie techniczne zadania; Pracownicy Stowarzyszenia: - Koordynator
projektu - osoba prowadząca projekty rządowe, znająca zasady realizacji projektów, doświadczona w organizacji imprez
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. - Specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych i rządowych - osoba doświadczona
i specjalizująca się w rozliczeniach projektów zarówno unijnych jak i rządowych, znająca zasady rozliczania dotacji.
Stowarzyszenie w ramach realizowanego zadania dysponuje następującym wkładem rzeczowym: 1. Wyposażenie Dużej
Areny - profesjonalny system nagłaśniający i oświetleniowy oraz system projekcji wideo. Arena Centralna została
wyposażona m.in. w ekran projekcyjny, projektor multimedialny wraz z obiektywem, 30 monitorów typu LED, kratownicę
aluminiową, cztery wyciągarki elektryczne, a także oddzielną reżyserkę z systemem sterowania oświetleniem widowni. 2.
Infrastruktura – obiekt Dużej Areny znajdujący się na terenie Julinka zostanie wykorzystany w celu zapewnienia wyższego
standardu organizowanego wydarzenia. 3. Gry sportowe XXL oraz gry planszowe - Gry planszowe XXL, Memory XXL, gry
planszowe - gry o tematyce związanej ze sportem, uczące zdrowego stylu życia, ponadto, Klocki XXL - służące budowie
stadionu. 4. Urządzenia biurowe - drukarka, meble biurowe, komputery, telefony, sieć internetowa, przedmioty
piśmiennicze, papier - w celu prawidłowej realizacji zadania oraz rozliczenia Oferty z należytą starannością. 5. Zasoby
wirtualne - strony internetowe członków Stowarzyszenia oraz oficjalne profile na portalach społecznościowych - promocja
wydarzenia. 6. Aparat fotograficzny - wykorzystany do przygotowania relacji fotograficznej z wydarzenia. 7. Kolorowanki
sportowe zaprojektowane oraz wydrukowane przez Stowarzyszenie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie artystów wystawiających
interaktywne przedstawienie o tematyce
sportowej

6000,0    

2. Wynagrodzenie animatorów 500,0    

3. Zakup gry sprawnościowej 80,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6580,0 5180,0 1400,0
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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.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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