
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 2304-d14b-8df0

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 "victoria" kałuszyn, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000499714, Kod pocztowy: 05-310, Poczta: Kałuszyn, Miejscowość:
Kałuszyn, Ulica: 1-go Maja, Numer posesji: 53, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie,
Powiat:miński, Gmina: Kałuszyn, Strona www: victoria.kaluszyn.org, Adres e-mail:
victoria.kaluszyn@wp.pl, Numer telefonu: 505024285,
 
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)

Dariusz Przybyłko
 
Adres e-mail: victoria.kaluszyn@wp.pl Telefon: 
505024285

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Na sportowo znaczy zdrowo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2022 Data
zakończenia

15.09.2022

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

Klub "Victoria" od wielu lat prowadzi działalność sportową na terenie gminy Kałuszyn, doskonale
znając potrzeby mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.
Rozpocząć chcemy piknikiem sportowym - "Na sportowo znaczy zdrowo". Udział w pikniku będzie
miał charakter otwarty a w jego trakcie odbędą się rodzinne zmagania (zespoły 6-osobowe) w
ciekawych i nietypowych konkurencjach m.in. slalom z łopatą i piłką, wbijanie gwoździ na czas itp.
Od lipca do sierpnia chcemy zorganizować cykl imprez sportowych w wybranych dyscyplinach, które
swym zasięgiem obejmą, jak największą grupę dzieci i młodzieży.
Na projekt składać się będą:
Turniej siatkówki plażowej, który odbędzie się na profesjonalnie przygotowanych boiskach,
znajdujących się na terenie Zalewu Karczunek w Kałuszynie. Zawody odbędą się w dwóch
kategoriach: męskiej i żeńskiej w kategorii OPEN
Wakacyjna Liga Piłki Nożnej z udziałem 8 drużyn (składy 10-osobowe). Rozgrywki będą trwały od
połowy lipca do połowy sierpnia i będą miały charakter ligowy tzn. 8 zespołów zagra systemem
"każdy z każdym", co oznacza, że odbędzie się 36 spotkań, czyli 1 mecz każdego dnia. Mecze w
ramach ligi odbywać się będą na kompleksie boisk "Orlik" w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej 4.
Wakacyjna Liga zakończy się turniejem "Final Four", w którym wezmą udział 4 najlepsze drużyny. Na
tym etapie obowiązywać będzie system pucharowy. Miejscem rozgrywek będzie stadion piłkarski
przy ulicy 1-go Maja w Kałuszynie.
Turniej tenisa ziemnego - Kałuszyn Master Cup 2022, w którym udział weźmie 16 zawodników i
zawodniczek. Od lipca do września. W celu usprawnienia rozgrywek utworzony zostanie specjalny
system internetowy, przez który będzie można "wyzwać" zawodnika, ustalić termin meczu oraz
zarezerwować kort.
Delfinek 2022 - dwutygodniowy kurs nauki pływania dla najmłodszych tj. dzieci w wieku od 10 lat,
prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów.
Celem organizacji zadania publicznego będzie promocja kultury fizycznej i sportu, poprawa
sprawności fizycznej uczestników i wyrobienie nawyków aktywnej formy wypoczynku, wzmacnianie
zachowań fair-play nie tylko na boisku, ale i poza nim oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. Ważnym
aspektem będzie także promowanie prozdrowotnego spędzania wolnego czasu, jak również
zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, twórczy rozwój oraz edukacja przez sport.

Miejsce realizacji

Zalew Karczunek w Kałuszynie, ul. 1-go Maja - turniej siatkówki plażowej, kurs nauki pływania
Stadion miejski w Kałuszynie, ul. 1-go Maja 53 - piknik sportowy, Final Four Wakacyjnej Ligi Piłki
Nożnej
Kompleks boisk Orlik, ul. Pocztowa 4 - rozgrywki ligowe Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej
Kort tenisowy, ul. Pocztowa 4 - liga tenisa ziemnego Kałuszyn Cup 2021

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Zwiększenie liczby członków klubu w
różnych sekcjach

20 Deklaracje członkowskie

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

Charakterystyka oferenta

Klub sportowy „Victoria” Kałuszyn jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Głównym zadaniem jest prowadzenie wielosekcyjnej działalności
sportowej, nabór i szkolenie młodzieży oraz dorosłych w zakresie sportu, a także udział w imprezach
sportowych. W tym celu współpracujemy z władzami miasta Kałuszyn, Powiatu Mińskiego oraz
organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Duży nacisk kładziemy na pracę z młodzieżą z rodzin
patologicznych i osobami niepełnosprawnymi oraz promowanie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonymi demoralizacją kulturalną. Nasza działalność opiera się głównie w drodze
porozumienia z gminą Kałuszyn i polega na przeprowadzaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych tj.
treningi piłkarskie, siatkarskie i kick-boxingu. Ponadto nasze drużyny seniorskie i młodzieżowe
uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w ramach rozgrywek prowadzonych przez
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach. Klub posiada trzy drużyny piłkarskie: seniorzy,
zrzeszający jest 24 zawodników, juniorów młodszych (16 zawodników) oraz orlików (18
zawodników). Prowadzimy także szkolenie z kick-boxingu w dwóch kategoriach wiekowych:
seniorów oraz szkoły podstawowe (chłopcy i dziewczynki). Sekcja kick-boxingu zrzesza 32 osoby.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub sportowy „Victoria” Kałuszyn jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym od roku 2013.

Głównym zadaniem jest prowadzenie wielosekcyjnej działalności sportowej, nabór i szkolenie
młodzieży oraz dorosłych w zakresie sportu, a także udział w imprezach sportowych.

W tym celu Zarząd klubu współpracuje z władzami miasta Kałuszyn, Powiatu Mińskiego oraz
placówkami oświatowymi z terenu gminy, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Duży nacisk
kładziemy na pracę z młodzieżą z rodzin patologicznych oraz promowanie kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonymi demoralizacją kulturalną.
Ponadto nasze drużyny seniorskie i młodzieżowe uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w
ramach rozgrywek prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach. Od wielu lat
prowadzimy także szkolenie z kick-boxingu w dwóch kategoriach wiekowych: seniorów oraz szkoły
podstawowe (chłopcy i dziewczynki). We wszystkich sekcjach trenuje około 170 osób.
Klub sportowy „Victoria” Kałuszyn, oprócz codziennej działalności i pracy, organizuje także wiele
innych zawodów sportowych.

Ponadto klub pozyskał dotację na budowę sauny nad Zalewem Karczunek, która będzie
wybudowana we współpracy z Gminą Kałuszyn i będzie służyć miejscowej społeczności.

Przez ostatnie kilka lat, oprócz wielu mniejszych imprez rekreacyjno-sportowych, klub był
współorganizatorem dwóch dużych wydarzeń: Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej i
Ogólnopolskiej Gali Boksu Zawodowego „Karczunek Boxing Night” , z której bezpośrednią
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transmisję przeprowadziła jedna ze znanych stacji sportowych w Polsce. Klub każdego roku składa
kilka wniosków o dofinansowanie działalności do Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w
Warszawie, z których większość opiniowana jest pozytywnie. Zarząd klubu dwa lata z rzędu pozyskał
także 2 granty z Polskich Sieci Energetycznych w wysokości niemal 38.000 zł . przeznaczeniem na
modernizację infrastruktury sportowej, będącej własnością gminy Kałuszyn. Ponadto do grona
sponsorów rzeczowych klubu można zaliczyć firmę Lidl i Lucchini Poland które systematycznie
wyposażają drużyny w sprzęt sportowy.
Przedstawiciele Zarządu klubu biorą także udział w konferencjach i zjazdach organizowanych przez
OZPN Siedlce i MZPN wWarszawie

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Klub korzysta z obiektów sportowych, które użyczane są od gminy Kałuszyn nieodpłatnie. Kadra
trenerska, członkowie klubu, wolontariusze będą aktywnie uczestniczyć przy organizacji oraz
realizacji zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Organizacja pikniku rodzinnego "Stare
jest fajne"

4 500,00    

2. Zakup nagród na finały Wakacyjnej Ligi
Piłki Nożnej

1 000,00    

3. Zakup nagród na turniej siatkówki
plażowej

500,00    

4. Zakup nagród na finały rozgrywek
tenisa ziemnego - Kałuszyn Cup 2021

1 000,00    

5. Wynagrodzenie instruktorów nauki
pływania Delfinek 2021

2 600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 600,00 9 600,00 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;
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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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