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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: FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU ZALEWU DOMANIOWSKIEGO, Forma prawna: Fundacja,
Numer Krs: 0000953526, Kod pocztowy: 26-432, Poczta:Wieniawa, Miejscowość: Konary, Ulica: -,
Numer posesji: 8, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: przysuski, Gmina:
Wieniawa, Strona www: -, Adres e-mail: PKEPCZYNSKI@POCZTA.ONET.PL, Numer telefonu:
505150432,
 
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)

Paweł Kępczyński
 
Adres e-mail: PKEPCZYNSKI@POCZTA.ONET.PL Telefon: 
505150432

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja zawodów sportowych - slalomu kajakarskiego
na Zalewie Domaniowskim

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2022 Data
zakończenia

11.06.2022

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

Zadaniem publicznym proponowanym do wsparcia jest organizacja slalomu kajakarskiego na
Zalewie Domaniowskim – zbiorniku wodnym zwanym Domaniowskim Morzem, który położony jest
w dolinie rzeki Radomki w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim i radomskim.
Będzie to dwudniowe wydarzenie - w którego organizacje zaangażowani zostaną również partnerzy:
Wilanowskie Wilki UKS oraz Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie.

Celem realizacji zadania jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców województwa
jak i zachęcenie do aktywnego trybu spędzania czasu wolnego.
- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, oderwanie ich od komputerów,
- zachęcenie dorosłych do zdrowego ruchu i aktywności,
- popularyzacja sportów wodnych,
- popularyzacja turystyki Doliny Radomki w szczególności Zalewu Domaniowskiego.

Turniej chcielibyśmy rozgrywać cyklicznie wiosną każdego roku, a pierwszą jego edycję
zorganizować w 2022 rok. Planowany termin to okres miesiąca maja 2022 r. Zawody byłyby
rozgrywane w kategorii Open – dostępne dla każdego w dwóch konkurencjach: jedynki i dwójki.
Domaniowski slalom kajakowy polegać będzie na przepłynięciu w jak najkrótszym czasie wytyczonej
trasy pomiędzy wyznaczonej bramkami Trasy liczyć będą min. 400m

Turniej rozgrywany byłby systemem pucharowym: najpierw wszystkie załogi pokonałyby tor na
czas, a później zgodnie z tabelą czasów proponowany byłby system pucharowy. W zawodach
planujemy start minimum 32 załóg jednoosobowych i 16 załóg dwuosobowych. W zależności od
ilości otrzymanych zgłoszeń planujemy organizacje zawodów w kategorii mężczyźni i kobiety. W
sumie w zawodach wzięłoby udział 48 załóg, a tor byłby przepłynięty wciągu dwóch dni 63 razy dla
jedynek (32 eliminacyjne przejazdy jedynek +16 przejazdów- 1 rundy, 8 - 2 rundy, 4 – ćwierćfinały, 2
półfinały i finał) i 31 razy dla dwójek (16 eliminacyjnych+ 8 przejazdów 1 rundy, 4 ćwierćfinały, 2
półfinały i finał). Tory będą się ułożone z wypożyczonych bojek, nad bezpieczeństwem oraz pierwszą
pomocą będą czuwać profesjonalni ratownicy WOPR na skuterach wodnych, Dla zwycięzców
przewidziano nagrody i medale, a dla wszystkich przekąski i napoje.

By mieć kontakt z drużynami na wodzie konieczne jest posiadanie zestawy głośnik-mikrofon, który
przewidziano do zakupu w ramach zadania. Będzie on ułatwiał kontakt i przekazywanie informacji
dla uczestników wydarzenia, przez organizatorów i sędziów zawodów. Koszt jego zakupienia jest
zasadny, albowiem brak jest możliwości wypożyczenia takiego sprzętu.

W zawodach będą mogli wziąć udział mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, przede wszystkim
z terenu powiatów nad którymi Zalew Domaniowski leży: radomskiego i przysuskiego, ale w
przypadku braku zawodników przewidujemy możliwość wzięcia udziału załóg z innych powiatów.
Rekrutacja do udziału w wydarzeniu poprzedzona będzie kampanią informacyjno-promocyjną,
prowadzona na portalach społecznościowych Wnioskodawcy i partnerów. Zaproszenia do udziału
wraz z plakatem promującym inicjatywę, zostaną zamieszczone również na stronach internetowych
pobliskich gmin. Informacje o wydarzeniu zostaną również przekazane lokalnym mediom, które
zaproszone zostaną do udziału w slalomie. Zawody skierowane będą do osób każdym wieku. Będą
to zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Zaplanowaliśmy udział min. 64 osoby (32 załogi
jednoosobowe i 16 załóg dwuosobowych) - co stanowić będzie największy tego typu turniej na
obszarze południa Województwa Mazowieckiego.
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Uczestnicy wydarzenia przekazywać będą karty zgłoszenia. Udział ich w wydarzeniu będzie
nieodpłatny. Dodatkowo zapewnimy spełnienie kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych
w slalomie, którzy będą mogli być zgłaszani telefonicznie, oraz na specjalnych kartach. W przypadku
wyrażenia chęci udziału ich w wydarzeniu stworzymy kolejną kategorię uczestników. Zapewnimy
także udział wolontariuszy – którzy sprawować będą pomoc i opiekę dla osób niepełnosprawnych.
Teren organizacji wydarzenia, przystosowany jest w podjazdy z poręczami - odpowiednie
płaszczyzny ruchu, oraz zapewnia miejsca postojowe wytyczone dla osób niepełnosprawnych.
Materiały informacyjne które opracowane będą dla uczestników – również charakteryzować się
będą ich opracowaniem w sposób ułatwiających skorzystanie z nich dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji

Miejsce lokalizacji Pałac Domaniowski – jest architektonicznie przygotowany do obsługi osób
niepełnosprawnych. Posiada toalety, podjazdy, windę, platformę, pokoje – dostosowane dla tych
potrzeb. Adres: Konary 8, 26-432 Wieniawa, Pałac Domaniowski

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja turnieju sportowego -
slalom kajakarski

1 wydarzenie dokumentacja fotograficzna,
umowa na realizację
projektu

Udział uczestników wydarzenia 64 osoby podpisane listy uczestnictwa
w zawodach, dokumentacja
fotograficzna

Liczba załóg uczestniczących w turnieju 48 osób podpisane listy uczestnictwa
w zawodach, dokumentacja
fotograficzna

Ilość wyścigów w turnieju 79 harmonogram wyścigów,
tabela wyników

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

Fundacja Rozwoju i Promocji Zalewu Domaniowskiego jest nowo powstałą fundacją działającą na
rzecz promocji i rozwoju życia społecznego, a także aktywizacji gospodarczej, turystycznej i
cywilizacyjnej w regionie Zalewu Domaniowskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
władzami samorządowymi i podmiotami gospodarczymi.
Działania które realizuję mają na celu:
- promowanie, rozwój, edukację i integrację południowej części Mazowsza (jego mieszkańców,
sympatyków i przyjaciół), - popularyzację sportu i rekreacji
- krzewienie kultury, uczestnictwa w kształtowaniu świadomości kulturowej,
- popularyzacja wiedzy, edukacja i rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wsparcie dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- upowszechnienie kultury i sztuki, ochrona tradycji.

Swoje cele osiąga poprzez organizacje przedsięwzięć turystyczno-sportowych, organizację
wydawnictw turystycznych, kulturowo-oświatowych. Podejmuje też inicjatywy w zakresie ekologii i
ochrony środowiska, czy też prowadzi warsztaty i szkolenia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Rozwoju i Promocji Zalewu Domaniowskiego jest nowo powstałą fundacją. Doświadczenie
w realizacji działań planowanych w ofercie – Sama fundacja takiego nie posiada, ale należy
podkreślić, że wszyscy członkowie zarządu a także osoby z rady fundacji posiadają długoletnie
doświadczenie w działalności ngo i przeprowadzili w sumie dużą ilość różnorakich projektów. Są to
osoby które koordynowały i nadzorowały projekty z zakresu kultury fizycznej i sportu, z zakresu
aktywizacji i rozwoju turystyki i obszarów wiejskich. Gwarantować będą oni zapewnienie
profesjonalnego przebiegu projektu. Zatrudnieni będą licencjonowani sędziowie, o bezpieczeństwo
dbać będą ratownicy wodni posiadający odpowiedni sprzęt wodny (skutery).

Dodatkowo wsparcie w realizacji projektu zapewni partner, posiadający duże doświadczenie w
zakresie realizacji projektów sportowych. Wilanowskie Wilki UKS – to Uczniowski Klub Sportowy,
założony w 2015 roku. W swoich działaniach stawia na zajęcia ruchowe zarówno dla dziewczynek,
jak i chłopców. Prowadzi roztańczoną gimnastykę dla dziewcząt, koszykówkę dla chłopców,
gimnastykę korekcyjną, zajęcia ogólnorozwojowe i akrobatykę. Prowadzi sekcję piłki nożnej, a ich
cztery drużyny rozgrywają swoje mecze w lidze MPZN. Prowadzi sekcję pływacką, w której
zrzeszona jest grupa 150 zawodników. Prowadzi także sekcje narciarską. Drugi z partnerów to
Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie - jednostka administracji publicznej, która od ponad 30 lat
realizuje szereg inicjatyw sportowych na terenie powiatu przysuskiego. Kieruje do dzieci i młodzieży
zawody i spływy kajakowe, rozgrywki piłkarskie, biegi przełajowe. Ostatnie 10 lat to organizacja
ponad 15 wydarzeń sportowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W realizacji zadania będą wykorzystywane zasoby: ludzkie, finansowe, rzeczowe. Zasoby ludzkie, to
członkowie zarządu fundacji wraz z sympatykami, rodziny zawodników, a także 2 sędziów oraz
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księgowość - którzy będą zaangażowani w efektywną realizację projektu. Będą to osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i licencje do realizacji zawodów kajakowych. Zasoby ludzkie to też
nieodpłatna praca wolontariuszy, min. 2 osób które będą asystentami i pomocnikami
organizatorów, dbać będą o uczestników, a także świadczyć pomoc osobom niepełnosprawnym.
Zasoby rzeczowe - to odpowiednio wyposażone miejsce do realizacji zawodów - teren Pałacu
Domaniowskiego w Konarach. Ten ekskluzywny obiekt w rustykalnym stylu, położony jest w
pięknym, odrestaurowanym budynku z XV wieku, z widokiem na Zalew Domaniowski. Posiada plaże
i teren nad zalewem a także odpowiedni pomost i bazę sprzętu do organizacji zawodów (4 kajaki) .
Udostępni on organizatorom miejsce na stworzenie zaplecze - biura zawodów, gdzie będą
rejestrowani uczestnicy. Utworzone w nim zostanie również biuro projektu, wyposażone w
niezbędny sprzęt komputerowy, drukarkę - oraz papier i elementy biurowe do rejestracji
zawodników, promocji inicjatywy. Udostępnione zostanie dodatkowo boisko sportowe wraz z
niezbędną infrastrukturą, stoliki, krzesełka, namioty i miejsca do odpoczynku dla zawodników.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup nagród i medali dla uczestników
slalomu (komplet)

2 000,00    

2. Zakup wody, napojów i przekąsek dla
uczestników wydarzenia (komplet dla
64 osób)

900,00    

3. Wypożyczenie sprzętu na zawody
(kajaki, kapoki ) na okres 2 dni (4
kajaki, 8 kapoków)

1 000,00    

4. Wypożyczenie przeszkód wodnych (20
bojekx20 złx2 dni)

800,00    

5. Opieka i nadzór nad wydarzeniem
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (2 osoby na skuterach
zabezpieczające imprezę z pierwszą
pomocą)

2 000,00    

6. Obsługa sędziowska 200,00    

7. Zakup głośnika (mini nagłośnienia z
mikrofonem)

1 500,00    

8. Wynagrodzenie koordynatora
projektu, osoby odpowiedzialnej za
nadzór nad realizacją projektu, jego
promocje i działania administracyjno-
animacyjne wydarzenia

1 000,00    

9. Obsługa finansowo-księgowa projektu 300,00    
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10. Ubezpieczenie wydarzenia
(uczestników) od NW

200,00    

11. Asystenci projektu (obsługa
wolontariacka wydarzenia 2 osoby x 5
godzin x 30,00 zł=300,00 zł) - wkład
własny osobowy

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 200,00 9 900,00 300,00

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;

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. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony 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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