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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:Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Fidei" Węgrów, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Węgrowksiego:1/2015, Kod pocztowy: 07-100,
Poczta:Węgrów, Miejscowość:Węgrów, Ulica: 11 listopada , Numer posesji: 27, Numer lokalu: 29, Województwo:
mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina:m. Węgrów, Strona www: https://www.facebook.com/MUKSFideiWegrow/,
Adres e-mail:muksfidei@onet.pl, Numer telefonu: 608464229
 
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)

Monika Doktorska
 
Adres e-mail: monika_doktorska@op.pl Telefon: 608464229

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Szachisto - Twój Ruch

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.06.2019 Data
zakończenia

08.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Celem zadania będzie propagowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród szachistów z terenu województwa
mazowieckiego. Wysiłek umysłowy wymagany podczas rozgrywek musi być równoważony przez aktywność fizyczną. Od
dawna wiadomo, że nie ma prawidłowego rozwoju poznawczego bez sprawnie działającej motoryki dużej i małej. Chcemy
uświadomić dzieciom i rodzicom, jak ważny jest ruch, aktywny wypoczynek oraz dotlenianie organizmu. Zadanie będzie
obejmowało cykl zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego ( głównie
subregion siedlecki), wycieczkę do Parku Trampolin, a także organizację Festiwalu Szachowego „Szachy z Janem
Kochanowskim” Zajęcia rekreacyjno-sportowe będą odbywały się w dniach 22-24 czerwca w godzinach 10:00 -14:30 .
Uczestnicy wezmą udział w: - grach i zabawach z elementami lekkiej atletyki - zajęciach mini piłki siatkowej - treningu
Bilateralnej Integracji - zabawach ruchowych z animatorem ( ćwiczenia Klanzy i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne)
- w konkursie plastycznym " Ruch to Zdrowie" Wszystkim zostanie zapewniona woda i zdrowy posiłek Międzynarodowy
Festiwal Szachowy „Szachy z Janem Kochanowskim” odbędzie się w terminie 21-24 czerwca 2019r. W ciągu czterech dni
zostaną zorganizowane następujące turnieje: 21 czerwca Turniej C – dla początkujących. 21-24 czerwca Turniej A na
kategorie centralne, 22-23 czerwca Turniej B – na kategorie II i I kobiecą, Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, medale i
nagrody rzeczowe. Sędziował będzie sędzia klasy państwowej. Podczas Festiwalu Szachowego będzie prezentowana
wystawa o tematyce prozdrowotnej. Uczestnicy Festiwalu otrzymają nagrody książkowe o tematyce sportowej,
promujące kulturę fizyczną. 25 czerwca odbędzie się wycieczka do Siedlec do Parku Trampolin.
Miejsce realizacji
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Park Trampolin w Siedlcach

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wzrost popularności aktywności fizycznej
wśród młodych szachistów

100% Obserwacja, listy obecności,
dokumentacja zdjeciowa

Podniesienie wiedzy na temat znaczenia
równowagi między rozwojem umysłowym i
fizycznym

100% Obserwacja, dokumentacja
zdjęciowa, listy obecności

Integrowanie środowiska sportowego 100% Obserwacja, dokumentacja
zdjęciowa

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

Charakterystyka oferenta
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Fidei" Węgrów prowadzi szkolenie szachowe oraz zajęcia o charakterze
sportowym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu węgrowskiego. Organizuje: kolonie dla dzieci, turnieje o
zasięgu wojewódzkim, realizuje projekty edukacyjno-sportowe. Współpracuje z dwoma instruktorami szachowymi, sędzią
klasy państwowej oraz instruktorem rekreacji ruchowej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
MUKS „Fidei” Węgrów otrzymywał i prawidłowo rozliczał dotacje na sport oraz realizował zadania publiczne
dofinansowane przez Miasto Węgrów: „Z szachami po sukces”, „Szachy łączą pokolenia” oraz przez Starostwo Powiatowe:
„Rehabilitacja przez szachy” „Szachy z Janem Kochanowskim”, „Parafiada Regionalna 2017”. W roku 2018 realizował
następujące zadania: „ Szachy z Janem Kochanowskim – propagowanie wszechstronnego rozwoju i postaw
patriotycznych”, „Baw się razem z nami – oferta zajęć ogólnodostępnych” – dofinansowane przez Urząd Miasta Węgrowa,
„Przedszkolaki żyją zdrowo – ekologicznie i na sportowo”, „Cudze chwalicie swego nie znacie” dofinansowane przez
Starostwo Powiatowe wWęgrowie oraz „ Kreatywne Kolonie Szach Mat” dofinansowane z budżetu Województwa
Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Starostwo Powiatowe wWęgrowie. Klub współpracuje również ze
Stowarzyszeniem Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza realizując Imprezy Regionalne dofinansowane przez Ministerstwo
Sportu. W roku 2018 była to Parafiada Regionalna 2018, Festyn Rodzinny „Pożegnanie wakacji” z Turniejem Szachów
Szybkich oraz IV Adwentowy Turniej Szachowy. W 2019 roku organizowaliśmy wypoczynek zimowy w ramach projektu
"Przyłącz się" dofinansowanego przez Urząd Miasta Węgrowa.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zajęcia prowadzone będą przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli wychowania fizycznego, animatora
zabaw dziecięcych, trenera Bilateralnej Integracji, którzy pracowali już w MUKS Fidei Węgrów w innych realizowanych
zadaniach. Opiekę nad dziećmi podczas wycieczki do Parku Trampolin będzie sprawować kadra pedagogiczna. Obsługę
sędziowską podczas turnieju zapewni sędzia klasy państwowej oraz sędzia asystujący. Nadzór merytoryczny nad zajęciami
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będzie sprawować koordynator Monika Doktorska – prezes MUKS „Fidei” Węgrów, pedagog i terapeuta, z
doświadczeniem w pisaniu i rozliczaniu projektów. Praca koordynatora będzie realizowana w ramach wolontariatu. Klub
posiada swój sprzęt szachowy oraz może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu sportowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć : Gry i
zabawy z elementami lekkiej atletyki ( 3
godziny)

150,0    

2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z mini
piłki siatkowej ( 3 godziny)

150,0    

3. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
Bilateralnej Integracji ( 3 godziny)

150,0    

4. Wynagrodzenie za prowadzenie ruchowych z
chustą Klanza i z elementami Ruchu
Rozwijającego W. Sherborne ( 3 godziny)

150,0    

5. Wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi podczas
zajęć ( 1 opiekun x 13 godzin)

520,0    

6. Wynagrodzenie za obsługę sędziowską 1000,0    

7. Puchary dla zwycięzców Festiwalu Szachowego 1800,0    

8. Medale 400,0    

9. Nagrody książkowe o tematyce sportowej 1900,0    

10. Wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi podczas
wycieczki do Parku Trampolin (3 opiekunów)

300,0    

11. Wynagrodzenie kierownika wycieczki 100,0    

12. Transport na wycieczkę do Parku Trampolin (
trasa Węgrów-Siedlce-Węgrów)

600,0    

13. Bilety do Parku Trampolin 30 osób x 2 godziny) 1470,0    

14. Wyżywienie dla uczestników zajęć i Festiwalu
Szachowego

1250,0    

15. Materiały plastyczne 60,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

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

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

.............................................
(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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