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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 "Mecenasów" Sportu Wyszogród, Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
Uczniowskich ,Ludowych Klubów Sportowych w Starostwie Płockim :95, Kod pocztowy: 09-450, Poczta:Wyszogród,
Miejscowość:Wyszogród-hala sportowa, Ulica: Niepodległości , Numer posesji: 11, Województwo:mazowieckie, Powiat:
płocki, Gmina:Wyszogród, Strona www: brak danych, Adres e-mail: krystek.sid@wp.pl, Numer telefonu: 505655779
 
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)

Jakub Sidor
 
Adres e-mail: krystek.sid@wp.pl Telefon: 505655779

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rusz się człowieku - Letnia aktywacja sporowo-rekreacyjna
Wyszogrodzian

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

24.05.2019 Data
zakończenia

31.07.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Wyrównanie szans między dużymi miastami a małymi poprzez organizację wyjazdów na nauki pływania dla dzieci i
młodzieży z Gminy Wyszogród. Obecnie uczymy pływać tylko dzieci z klas 2 z rocznika 2010, Szkoły Podstawowej im.
K.K.Baczyńskiego w ramach programu MSiT "Umiem Pływać". Ofertę chcemy rozszerzyć o dzieci z innych roczników,
ponieważ było bardzo duże z ich strony zainteresowanie i chęć zdobycia umiejętności pływackich i ich doskonalenie.
Mieszkamy nad rzeką Wisła i umieć pływać w XXI wieku jest rzeczą podstawową i obowiązkową ze względów chociażby
bezpieczeństwa. Kolejną grupą odbiorców są osoby starsze i seniorzy(emeryci) dla, których przeprowadziliśmy w lutym
pokazowe z ich udziałem( 30 osób)zajęcia z aerobiku wodnego,ćwiczeń rozciągających, wzmacniających i rozluźniających
w wodzie, połączonych z odnową biologiczną (bicze wodne, sauna , masaż w jakuzzi). Mimo, że odbyły się tylko jedne
zajęcia, to wywołały dużo pozytywnych emocji w uczestnikach i deklaracja systematycznego udziału w tego typu zajęciach,
jeśli zostaną kiedyś zorganizowane i to właśnie chcemy zrobić. Kolejną grupą odbiorców zadania są dzieci, które w 2017r
realizowały projekt Akademii Młodego Piłkarza, dotowany przez Działaj Lokalnie w 2017r.W marcu w Wyszogrodzie
oddano do użytkowania boisko ze sztuczna nawierzchnią. 1 i 2 czerwca 2019r w Wyszogrodzie odbędzie się Ogólnopolski
Turniej w Piłkę Nożną Dzieci. Będziemy chcieli zakupić jednolite stroje piłkarskie dla naszych młodych piłkarzy ze
stowarzyszenia. Ćwiczenia na Siłowni zewnętrznej połączone z zajęciami nordiwalking na pasażu nad Wisłą oraz biegami ,
rajd rowerowy do Tułowic, "sauning" na hali w Wyszogrodzie to kolejne miejsca, gdzie odbędą się zajęcia wszystkich osób
biorących udział w projekcie. Harmonogram działania: maj - lipiec 2019r - 1-2 treningi w tygodniu dla dorosłych na siłowni
zew. połączony z nordingwalkingiem. Łącznie zajęć po 1h (28,30 maj.2019r, 4,6,11,13 czerwiec .2019r) - sauning 1-2
seanse w tygodniu.Łącznie 8-12 razy ( 5,12,19,26 czerwiec 2019r ,2,9,16,23 lipiec 2019r) - nauka i doskonalenie pływania
dla dzieci 6 treningów 1-1,5 godziny (1,3,5,8,10,12 lipiec 2019r) - aerobik wodny dla dorosłych 4 treningów po 1 godzinie
(1,5 10,12 lipiec 2019r) - zakup strojów sportowych dla dzieci. - rajd rowerowy do Tułowic 15 lipiec 2019r - Wyjazd do
Energilandii -Rodzinnego Parku Rozrywki (koszt własny) 24.06.2019r
Miejsce realizacji
Projekt będzie prowadzony w Wyszogrodzie w miejscach ( hala sportowa(sauna) , plac przed Szkoła Podstawową -siłownia
zewnętrzna, Pływalni Miejskiej w Sochaczewie, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy hali sportowej w
Wyszogrodzie, pasaż wiślany w Wyszogrodzie.Wycieczka do Zatoru do Energilandii.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Nabyci podstawowej umiejętności pływania ,
poprawienie techniki pływania.

Uczestnik zajęć będzie potrafił
utrzymać się na powierzchni wody
poprzez pływanie na plecach .
Zdobędzie umiejętność zanurzania
się na głębokość 120cm.
Uczestnicy doskonalenia poprawią
technikę pływania oraz nauczą się
podstaw pływania stylem
motylkowym

Nagranie krótkich filmów z zajęć i
udostępnienie materiału na naszej
stronie facebook Stowarzyszenia
Mecenasów Sportu.

Wiedza dotycząca odnowy biologicznej Poprawa kondycji i sprawności
ogólnej.Pozbycie się zbędnych
kilogramów ciała. Uczestnicy zajęć
z sauningu i ćwiczeń na siłowni
poznają techniki i sposoby ćwiczeń
oraz zdobędą wiedzę w jaki sposób
należy korzystać z sauny i jakie
korzyści z tego płyną.

Kontrolowanie wagi ciała przed
cyklem zajęć i po ich zakończeniu.
Zdjęcia, opis działań w lokalnej
gazecie

Integracja międzypokoleniowa Poznanie nowych ludzi ich
zainteresowań itp.

Zdjęcia , opis w gazecie

udział w turnieju piłkarskim zajęcie jak najwyższego miejsca w
turnieju

relacje live na portalach
społecznościowych facebook

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
Stowarzyszenie „Mecenasów” Sportu Wyszogród powstało dzięki osobom (członkom) dla których rozwój sportu w
Wyszogrodzie jest bardzo ważną dziedziną życia.Głównym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i osób dorosłych.Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży,że
szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony i promocji zdrowia.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Ważniejsze projekty realizowane w ciągu ostatnich 2 lat 1.Budowa siłowni zewnętrznej w Wyszogrodzie w 2018r o
wartości 38350zł 2. Prowadzimy zajęcia w ramach projektu MSiT pt. „Umiem Pływać” dla uczniów klas 2 ze Szkoły
Podstawowej w Wyszogrodzie. Zadanie realizowane od lutego do maja 2019r 3.Zajęcia wakacyjne dla dzieci z GiM
Wyszogród. 3 - tygodnie zajęć o różnej tematyce (wycieczki, profilaktyka, nauka pływania, rajdy rowerowe itp.)- 2018r. 4. I
Nadwiślański Cross Bieg Wyszogród - 2017r. 5. II Nadwislański Cross Bieg Wyszogród z Okazji Obchodów 100- lecia
Odzyskania Niepodległości
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do realizacji zadania posiadamy siłownie zewnętrzną , przybory do nordingwalkingu, saunę. W naszych strukturach
znajdują się osoby z uprawnieniami instruktorskimi i trenerskimi z takich dyscyplin sportu jak; pływanie, piłka nożna, L.A,
kulturystyka, ratownictwo WOPR, opiekunowie uprawnieni z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele w-f.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Instruktor pływania 1000,0    

2. Instruktor aerobiku wodnego 500,0    

3. Bilety na pływalnie 2500,0    

4. Transport na basen do Sochaczewa 2500,0    

5. Transport do Energilandi i bilety wejścia 7000,0    

6. organizacja ogniska w Tułowicach z
poczęstunkiem

500,0    

7. Instruktor kulturystki i l.a 1000,0    

8. Sauna 500,0    

9. Zakup strojów piłkarskich dla dzieci 1400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16900,0 8500,0 8400,0

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 (złożony również
elektronicznie)

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

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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