
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0967-88b9-d865

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 Przaśnik Przasnysz, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja klubów
sportowych prowadzona przez Starostę Przasnyskiego: 24, Kod pocztowy: 06-300, Poczta: Przasnysz, Miejscowość:
Przasnysz, Ulica:Wincentego Witosa, Numer posesji: 6, Numer lokalu: 7, Województwo:mazowieckie, Powiat:
przasnyski, Gmina:m. Przasnysz, Strona www: http://przasnik.pl, Adres e-mail: klub@przasnik.pl, Numer telefonu:
668394851,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Wojciech Winnicki
 
Adres e-mail: vinio8@o2.pl Telefon: 668394851

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Bieg o Puchar Burmistrz Miasta Chorzele

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.08.2019 Data
zakończenia

30.09.2019

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

Impreza sportowa "Bieg o Puchar Burmistrz Miasta Chorzele" to bieg uliczny o charakterze masowym. Trasa wiedzie przez
tereny miasta Chorzele. Bieg będzie organizowany na dystansie 5 km i 10 km (dorośli). Dodatkowo
planowany jest bieg dla dzieci na dystansie 1 km. Wydarzenie będzie miało charakter ogólnopolski będąc dostępne nie
tylko dla mieszkańców naszego województwa, ale też i całego kraju. Wysoka frekwencja na imprezach organizowanych
przez nasz klub świadczy o profesjonalnej organizacji, dobrej atmosferze i przyczynia się do skutecznej promocji miasta
Chorzele i powiatu przasnyskiego wśród osób aktywnych sportowo. Impreza ma na celu promocję kultury fizycznej,
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacji biegania wśród jak największej liczby dzieci, młodzieży
i osób dorosłych. Liczymy, że zawody te już na stałe wejdą do kalendarza biegowego zawodników z całego województwa
mazowieckiego i Polski. Organizacja tego typu biegu jest istotna dla zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego w
zakresie zdrowego trybu życia. Świadczy o tym chociażby, coraz większa frekwencja w imprezach sportowych
organizowanym w naszym kraju. Największe polskie biegi przyciągają na start nawet kilkanaście tysięcy osób. W
Przasnyszu jest kilka biegowych imprez na różnych dystansach. Nasze miasto chce pod tym względem równać do
najlepszych. Tym bardziej, że również do Chorzel dotarła moda na bieganie. Na listach startowych największych polskich
biegów pojawiają się nazwiska naszych biegaczy. Chcemy zintegrować środowisko i tworzyć imprezę, która będzie
sportową wizytówką gminy Chorzele i powiatu przasnyskiego w całym kraju. Wartością dodaną zawodów, planowanych
jako impreza na około 200 zawodników z całej Polski, będzie promocja miasta Chorzele, powiatu przasnyskiego oraz
województwa mazowieckiego jako miejsca otwartego na dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe i wspierającego aktywność
fizyczną różnego pokolenia sportowców. W imprezie weźmie udział również duża ilość kibiców, którzy dopingują
rywalizujących zawodników na starcie, mecie oraz na trasie. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie
pamiątkowe medale. Natomiast najlepsi otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Uczestnicy biegu będą mieli zapewnioną
opiekę medyczną, sanitariaty, depozyt, punkty żywienia i nawodnienia. Impreza będzie obsługiwana przez kilkunastu
członków naszego klubu, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i zabezpieczenie trasy, prowadzenie biura
zawodów czy także konferansjerkę. Zawodnicy zaraz po biegu poznają swoje czasy, dzięki elektronicznemu pomiarowi
czasu, który nada naszej imprezie profesjonalny charakter. Zmęczeni biegacze otrzymają także posiłek regeneracyjny.
Nad bezpieczeństwem imprezy będą czuwać służby Policji oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu przasnyskiego.
Impreza promowana będzie na wielu popularnych portalach o tematyce biegowej.

Miejsce realizacji

Impreza odbędzie się w miejscowości Chorzele na przygotowanych trasach biegowych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Uczestnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych i
osób starszych w "Biegu o Puchar Burmistrz
Miasta Chorzele”.

200 osób. Lista startowa.

Wydanie pucharów dla najlepszych biegaczy. 18 sztuk. Podpisany protokół odbioru przez
zawodnika.

Wydanie medali dla biegaczy, którzy ukończą
bieg.

200 osób. Lista biegaczy, którzy ukończyli
bieg.

Wydanie nagród rzeczowych. 18 sztuk. Podpisany protokół odbioru przez
zawodnika.

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

Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz powstał w marcu 2019 roku jako dobrowolne, samorządnie trwałe stowarzyszenie
mające na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu. Priorytetem
działalności naszego klubu bazując na jego statucie są działania podejmowane w sferze upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży, a także bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym. Klub owe cele realizował m.in. poprzez: 1)
Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki, Zarząd Klubu od samego początku postawił sobie za
zadanie rozwój i upowszechnianie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki. Nasza działalność adresowana była i jest zarówno
do dzieci, młodzieży, osób w wieku średnim, jak też do osób starszych. Organizując imprezy sportowe, wspólne treningi
czy spotkania integracyjne próbowaliśmy docierać do różnych grup środowiskowych i je integrować. Efektem tych
poczynań było zacieśnienie więzi wewnątrzklubowej oraz przyjęcie w poczet klubu nowych członków.
2) Organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja imprez i zawodów sportowych to jeden z priorytetów klubu.
Udało nam się zorganizować i współorganizować: "Zimnar, czyli Zimowy Maraton na Raty", Bieg z mukowiscydozą" czy
"Korona Ziemi Przasnyskiej".
3) Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych, Członkowie Klubu Sportowego Przaśnik Przasnysz startują w Jego
barwach w wielu imprezach sportowych w całym kraju. Nie zabrakło sukcesów drużynowych czy indywidualnych.
4) Organizowanie różnych form aktywności fizycznej, Członkowie Naszego Klubu organizują bezpłatne treningi biegowe
dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej w Przasnyszu. Odbywają się one w każde wtorki i piątki o godzinie 19.00
na stadionie miejskim w Przasnyszu.
5) Sekcja dziecięco – młodzieżowa Sekcja dziecięco – młodzieżowa przy Klubie Sportowym Przaśnik Przasnysz działa od
marca 2019 roku. Zajęcia prowadzone są przez instruktora Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki Grzegorza Łuniewskiego dwa razy w tygodniu. Treningi cieszą się dużym zainteresowaniem ze
strony dzieci i młodzieży, o czym może świadczyć ciągły wzrost liczby osób w nich uczestniczących. Cieszy także fakt, że
młodzi reprezentanci naszego klubu cały czas się rozwijają, a co za tym idzie osiągają sukcesy na szczeblu powiatu,
międzypowiatu, województwa, makroregionu czy kraju.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizatorzy imprezy to członkowie Klubu Sportowego Przaśnik Przasnysz, którzy organizowali w przeszłości wielu
imprez sportowych. Będą to m.in.: Wojciech Winnicki, Paweł Lipka, Paweł Zamielski czy Grzegorz Sapieha. Są to osoby,
które organizowały wiele imprez biegowych na terenie powiatu przasnyskiego przez pryzmat kilku ostatnich lat.
Nadmieniamy, iż cześć z tych osób uczestniczyła w latach poprzednich przy organizacji imprez sportowych, które były
współfinansowane także ze środków Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, okolicznych gmin (Czernice Borowe, Krasne)
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - mają więc wiedzę i umiejętności w prowadzeniu i
rozliczaniu wniosków. Uważamy więc, że członkowie Klubu posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę merytoryczną
potrzebne do realizacji tego typu projektu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W bieg zostaną zaangażowane zasoby ludzkie, które posiadają doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych. Będą
to m.in.: Wojciech Winnicki, Paweł Lipka, Paweł Zamielski czy Grzegorz Sapieha. Są to osoby, które organizowały wiele
imprez biegowych na terenie powiatu przasnyskiego przez pryzmat kilku ostatnich lat. Osoby te w poprzednich latach
organizowały także przasnyskiego "Zimnara", cykl biegów składający się na Koronę Ziemi Przasnyskiej oraz wiele biegów o
charakterze charytatywnym. Przy realizacji wniosku będziemy korzystali z lokalu mieszczącego się w Przasnyszu przy ul.
Wincentego Witosa 6/7 – siedzibie Klubu. Do dyspozycji organizatorów Biegu będzie cały sprzęt będący na wyposażeniu
biura m.in.: drukarka, ksero, laptopy. Klub jako wkład rzeczowy wykorzysta swój sprzęt nagłaśniający oraz podium. Jako
wkład osobowy członkowie Przaśnika przygotują trasę do zawodów, zorganizują biuro zawodów, a także poprowadzą całą
imprezę.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup pucharów 2000,0    

2. Zakup medali 2500,0    

3. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców 2000,0    

4. Opieka medyczna 500,0    

5. Usługa gastronomiczna 1000,0    
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6. Elektroniczny pomiar czasu 2000,0    

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.

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

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

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


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


