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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: Klub Sportowy Snajper Sośninka, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Rejestr Klubów Sportowych
prowadzony przez Starostę Powiatu Garwolińskiego:EKS 4143-2/2011, Kod pocztowy: 08-450, Poczta: Łaskarzew,
Miejscowość: Łaskarzew, Ulica: Sośninka, Numer posesji: 85a, Województwo:mazowieckie, Powiat: garwoliński, Gmina:
Łaskarzew, Strona www: www.glh.futbolowo.pl, Adres e-mail: snajpersosninka@wp.pl, Numer telefonu: 797491479
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-450, Poczta: Łaskarzew, Miejscowość: Łaskarzew, Ulica: Sośninka, Numer posesji: 65, Województwo:
mazowieckie, Powiat: garwoliński, Gmina: Łaskarzew
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Filip Rutkowski
 
Adres e-mail: filip.rutek@wp.pl Telefon: 797491479

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "One też wiedzą co to jest spalony" - Gramy dla Niepodległej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2019 Data
zakończenia

31.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie będzie polegać na popularyzacji piłki nożnej wśród dziewcząt poniżej 16. roku życia. Od dwóch lat nasz klub
posiada drużynę dziewcząt z rocznika 2003/06, która na co dzień zmaga się w meczach ligowych, towarzyskich i turniejach
z chłopcami. Jesteśmy wprawdzie w stałym kontakcie z drużynami rówieśniczek z całego województwa mazowieckiego,
ale trudno się nam umówić na grę towarzyską z uwagi na znaczne odległości pomiędzy miejscowościami. Każdy z klubów
narzeka na małą liczbę takich zespołów w swojej okolicy. W naszym powiecie są trzy drużyny dziewczęce w podobnym
roczniku. Dodatkowo jest kilka drużyn szkolnych (nieklubowych). Większość żeńskich zespołów w województwie musi
rywalizować z chłopcami ze względów logistycznych i finansowych. Brak jest impulsu, który by zachęcił do wspólnej
rywalizacji tylko żeńskie drużyny. Dzięki wnioskowanym środkom chcemy zorganizować turniej wojewódzki dla dziewcząt
poniżej 16. roku życia (U-16). Byłaby to już druga edycja tych rozgrywek. Zeszłoroczne zawody przyciągnęły dużą liczbę
zawodniczek, a turniej wygrały piłkarki Ząbkovii Ząbki. Wszyscy uczestnicy, Turniej będzie połączony z darmowym
wyżywieniem dla uczestniczek i ich opiekunów. Ponadto planujemy organizować podczas turnieju pokaz sztuczek i tricków
piłkarskich, wykonywanych przez prawdziwych mistrzów piłkarskiego freestyle'u. Zapewnimy atrakcyjne nagrody dla
wszystkich uczestników. Turniej połączymy z upamiętnieniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Nagrodą główną dla zwyciężczyń będzie replika szabli Marszałka Józefa Piłsudskiego. Turniej zakończy się dyskoteką
integracyjną prowadzoną przez DJ-a. Zawody będą zupełnie bezpłatne, co w połączeniu z planowanymi atrakcjami na
pewno przyczyni się do wysokiej liczby zgłoszonych drużyn, dzięki czemu dziewczęta będą miały możliwość zmagań ze
swoimi rówieśniczkami z całego województwa mazowieckiego. Będzie to turniej jednodniowy, który zorganizujemy w
okresie wakacyjnym.
Miejsce realizacji
Planowany turniej odbędzie się na boisku ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie w
Gminie Łaskarzew (adres: Krzywda 27a, 08-450 Łaskarzew. W szkole zostanie nam udostępniona stołówka, toalety i
prysznice. Ponadto do dyspozycji jest również boisko z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
Obiekt jest pięknie usytuowany, z łatwym dojazdem i parkingiem. Na tym obiekcie odbywało się już wiele imprez takich
jak np. dożynki, turnieje, dyskoteki, koncerty, festyny.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zapewnienie rywalizacji na szczeblu
wojewódzkim.

Pragniemy zaprosić jak najwięcej
żeńskich drużyn z całego
województwa mazowieckiego. To
byłaby już druga edycja tych
rozgrywek. Chcielibyśmy, aby na
stałe zagościła w kalendarzu
mazowieckiej piłki nożnej
dziewcząt.

Zwrócimy się do Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej o wskazanie
kontaktów do wszystkich drużyn
żeńskich z Mazowsza.
Wykorzystamy również własne
kontakty. Wyniki podamy na
stronach internetowych i portalach
społecznościowych.

Promocja żeńskiej piłki nożnej. Chcemy, aby ten turniej odbył się
w terminie dogodnym dla
wszystkich, aby zebrać jak
największą liczbę drużyn. Dzięki
temu rywalizacja będzie bardziej
miarodajna. Będzie to największy
turniej żeński w okresie
wakacyjnym.

Liczba uczestników będzie
najlepszym wskaźnikiem promocji
żeńskiej piłki nożnej. Za każdą
drużyną przyjeżdżają kibice, a sam
turniej przyciągnie wielu kibiców
miejscowych, którzy nie mają
okazji na co dzień oglądać
poczynań dziewcząt na zielonej
murawie. Udostępnimy zdjęcia i
filmy z turnieju na stronach
internetowych i portalach
społecznościowych.

Rozwój klubowej sekcji dziewcząt. Uważamy, że taki turniej to
dodatkowe doświadczenie dla
naszych dziewcząt, które
reprezentują nasz klub.

Wynik naszej drużyny będzie dla
nas dużą wskazówką. Dzięki temu
turniejowi będziemy mogli ocenić
na jakim poziomie obecnie się
znajdujemy.
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Selekcja najlepszych dziewcząt z województwa. Turniej powinien zgromadzić w
jednym miejscu wiele
utalentowanych zawodniczek. To
doskonała okazja do sprawdzenia
ich umiejętności i wybrania
najlepszych do kadry Mazowsza. W
zeszłorocznej edycji wzięło udział
12 reprezentantek województwa i
jedna reprezentantka Polski.

Na turnieju będzie wielu
przedstawicieli Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej, którzy
powołują dziewczęta do kadry
Mazowsza.

Łamanie stereotypów. "One też wiedzą co to
jest spalony".

Chcemy pokazać, że piłka nożna
jest również dla dziewcząt, a także
to, że dziewczęta też sobie
świetnie dają radę w tej dyscyplinie
sportu.

Reakcja kibiców i trenerów na grę
zawodniczek będzie najlepszą
oceną, czy dziewczęta potrafią grać
w piłkę.

Integracja żeńskiego środowiska piłkarskiego. Rywalizacja, ale także integracja.
Grill, wspólne posiłki, rozmowy,
pokaz i warsztaty sztuczek
piłkarskich, a także dyskoteka.

Staniemy na wysokości zadania,
aby wszystkim się podobało. Ten
turniej dziewczęta zapamiętają na
długo. Cała otoczka będzie sprzyjać
integracji.

Utrwalenie postaw patriotycznych. Turniej łączymy z upamiętnieniem
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Zagramy o
szablę Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Uczestnicy i kibice
upamiętnią wszystkich walczących
minutą ciszy, a każda z
uczestniczek otrzyma koszulkę z
motywem patriotycznym i nazwą
turnieju.

Duża liczba zgłoszonych klubów i
uczestniczek będzie doskonałym
sposobem na godne upamiętnienie
poległych w walce o niepodległość.
Zwycięzcy otrzymają szablę
Marszałka Piłsudskiego, turniej
rozpoczniemy minutą ciszy, a
zakończymy "Mazurkiem
Dąbrowskiego".

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

Charakterystyka oferenta
Klub Sportowy Snajper Sośninka istnieje od 2009 r. Początkowo funkcjonował w rozgrywkach organizowanych przez
Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Od 2011 roku klub jest zarejestrowany w rejestrze klubów sportowych
prowadzonym przez Starostę Powiatu Garwolińskiego. Klub działa głównie na terenie gminy Łaskarzew i powiatu
garwolińskiego. W klubie zrzeszonych jest ok. 30 osób dorosłych i ok. 150 dzieci. Nasze drużyny występują w rozgrywkach
wojewódzkich. Nasze działania kierujemy głównie do społeczności wiejskiej. Na obszarze naszej gminy i powiatu
przeważają tereny rolnicze i wiejskie. Bezrobocie również jest duże. Staramy się zapewnić temu społeczeństwu możliwość
prowadzenia aktywnego trybu życia i rywalizacji z rówieśnikami z innych części województwa. Klub angażuje się także w
działalność charytatywną. Organizujemy festyny i turnieje, z których dochód przeznaczamy w całości na cele
charytatywne. Ciekawostka jest, że prowadzimy jedyną zrzeszoną w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej drużynę
młodzieżową dziewcząt.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Snajper Sośninka zorganizował już siedem edycji Gminnej Ligi Halowej Futsal Cup, które cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem lokalnej społeczności. Także organizowaliśmy dziesiątki jednodniowych turniejów piłkarskich zarówno
na orlikach, jak i w hali. Są to turnieje dla dzieci i dorosłych. Najbardziej znane turnieje to Zakładowy Turniej Futsalu dla
miejscowych zakładów pracy i Amatorski Turniej Futsalu przeznaczony dla drużyn, składających się wyłącznie z
zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych. Ponadto cztery lata pod rząd wykonywaliśmy zadanie publiczne w
ramach programów „Snajper dla mieszkańców gminy”, „Na sportowo ze Snajperem”, „Sportowa Gmina Łaskarzew” i
„Aktywna Gmina”, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto w latach 2016 r. - 2018 r. realizowaliśmy
program Ministerstwa Sportu i Turystyki „KLUB”. Ponadto w roku 2018 r. realizowaliśmy projekty "One też wiedzą co to
jest spalony - Gramy dla Niepodległej" ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Od lat stale współpracujemy z Urzędem Gminy Łaskarzew, który dysponuje wieloma obiektami sportowymi, m.in.
boiskiem pełnowymiarowym w Krzywdzie. Obiekt ten zostanie bezpłatnie udostępniony dzięki uprzejmości Urzędu Gminy
Łaskarzew na potrzeby turnieju organizowanego przez nasz klub. Ponadto klub dysponuje już częścią sprzętu sportowego
niezbędnego dla przeprowadzenia takich turniejów (np. piłki, kolorowe znaczniki). Ponadto Gminny Dom Kultury w Starym
Helenowie Filia w Sośnince użyczy dla sprawnej realizacji zadania swój lokal przy z przeznaczeniem na biuro projektu.
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Dodatkowe wyposażenie lokalu do wykorzystania w trakcie realizacji: 2 komputery, meble biurowe, drukarka, stoliki i
krzesła, telewizor, projektor multimedialny plus ekran, aparat fotograficzny. Turniej sędziować będą członkowie naszego
stowarzyszenia bezpłatnie (posiadamy w klubie trzech czynnych sędziów piłkarskich). Opiekę medyczną również
zapewnimy bezpłatnie, ponieważ w naszych szeregach są trzy osoby, posiadające ukończone kursy podstawowej pierwszej
pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dysponujemy też niezbędnym sprzętem nagłośnieniowym, a
nasz spiker bezpłatnie poprowadzi imprezę oraz dyskotekę. Posiadamy duże doświadczenie w organizacji lig i turniejów
sportowych. Każdego roku organizujemy ich ok. 15 i każdy z nich cieszy się dużym zainteresowaniem.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup replik szabli, pucharów, statuetek i
medali.

2200,0    

2. Zakup wyżywienia, tacek, sztućców i opakowań
jednorazowych dla uczestników.

2400,0    

3. Opłata usługi freestyle'u piłkarskiego 800,0    

4. Zakup sprzętu sportowego na nagrody dla
uczestników

1700,0    

5. Zakup koszulek z motywem patriotycznym. 600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 7700,0 7200,0 500,0

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)
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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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