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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: Uczniowski Klub Sportowy Mały Wojownik, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Krajowy Rejestr
Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej: 369746423, Kod pocztowy: 01-355, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica:Waleriana Czumy, Numer posesji: 8, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Bemowo
(dzielnica), Strona www: , Adres e-mail: emilrozewski@gmail.com, Numer telefonu: 516132505,
 
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)

Emil Różewski
 
Adres e-mail: emilrozewski@gmail.com Telefon: 516132505

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Puchar Małego Wojownika

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

09.06.2019 Data
zakończenia

09.06.2019

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

Celem projektu jest szerzenie wiedzy o zasadach fair -play w sporcie poprzez organizację zawodów sportowo-
edukacyjnych. W ramach realizacji zadania zorganizowany zostanie turniej o Puchar Małego Wojownika 09.06.2019.
Uczestnikami zadania będą chłopcy i dziewczynki między 4 a 11 rokiem życia (2014-2007). Turniej będzie polegał na
pokonaniu ogólnorozwojowego toru przeszkód z elementami sztuk walki. W ramach zadania obowiązuje podział na daną
kategorię wiekową i płeć. Każda grupa wiekowa ma odpowiednio przygotowany tor do swoich możliwości. Zwycięzcami
zostają uczestnicy, którzy pokonają dany tor w jak najkrótszym czasie. Ćwiczenia jakie wykonywane są w ramach
organizowanego turnieju maja charakter ogólnorozwojowy co jest innowacyjnym podejściem do realizowania tego typu
przedsięwzięć. W porównaniu z organizacją monotonnych zawodów z konkretnej dziedziny sportu w turniejach
organizowanych przez wnioskodawcę mogą brać udział najmniejsi ochotnicy nie posiadający wielkiego doświadczenia.
Taka forma aktywności fizycznej jest niewątpliwie bardziej atrakcyjna dla osób nie angażujących się w sport na co dzień.
Dzięki tego typu zawodom istnieje realna szansa na zaszczepienie w takich osobach chęci do prowadzenia aktywnego
trybu życia.
Dla najlepszych zawodników wnioskodawca przewiduje puchary i medale. Dla wszystkich uczestników zawodów
wnioskodawca przewiduje dyplomy oraz drobne upominki.
W ostatnich zawodach organizowanych przez beneficjenta 09.12.2018 udział wzięło 120 zawodników. Szacuje się więc, że
w turnieju weźmie udział koło 200 zawodników.
W ramach realizacja zadania przewiduje się następujące elementy:
- POKAZ SZTUK WALKI WYKONYWANE PRZEZ DZIECI UKS MAŁY WOJOWNIK
- TRENING Z PODSTAW SZTUK WALKI DLA DOROSŁYCH
- WSPÓLNA ROZGRZEWKA
- OMÓWIENIE ZASAD
- START ZAWODÓW
- CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

Miejsce realizacji

Zawody zostaną zorganizowane w Hali Sportowej znajdującej się przy ulicy Czumy 8 lub Obrońców Tobruku 40.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wzrost umiejętności sportowych uczestników
projektu poprzez udział w zawodach.

Udział około 200 uczestników Lista zgłoszonych uczestników,
dokumentacja fotograficzna

Popularyzacja ogólnorozwojowych zajęć
sportowych wśród dzieci.

Udział około 200 uczestników Lista zgłoszonych uczestników,
dokumentacja fotograficzna

Podniesienie poziomu wiedzy o zasadach fair -
play w sporcie

Udział około 200 uczestników Lista zgłoszonych uczestników,
dokumentacja fotograficzna

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

Historia KLUBU SPORTOWEGO UKS MAŁY WOJOWNIK opiera się na historii sportowej jego czołowego założyciela, który
jest prezesem Klubu. Sam pomysł narodził się parę lat temu, gdy obecny prezes Klubu był na szczycie swojej zawodowej
kariery MMA. Aspiracje jakie zrodziły się w głowie pomysłodawcy, aby wytrenować Mistrzów Świata mieszanych sztuk
walki, przyczyniły się do oficjalnej rejestracji 26.02.2018 roku w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy
ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym :
1. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
2. prowadzenie szkolenia sportowego,
3. zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
4. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
5. uczestnictwo w imprezach sportowych,
6. organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
7. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej ,
8. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
9. dbałość o zdrowie członków Klubu,
10. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

KLUB UKS MAŁY WOJOWNIK w celu realizacji swoich celów statutowych rozpoczął współpracę z lokalnymi szkołami. Na
początku swojej działalności na zajęcia organizowane przez Klub uczęszczało 20 dzieci w chwili obecnej jest ich już 150. Z
roku na rok Klub poszerza zakres swojej działalności o nowe projekty. Wnioskodawca w 2018 roku zorganizował dwa
turnieje polegające na pokonaniu ogólnorozwojowego toru przeszkód, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W
grudniowym turnieju mikołajkowym wzięło udział aż 120 zawodników. W porównaniu z pierwszymi zawodami, które
odbyły się w czerwcu, w ciągu 6 miesięcy nastąpił wzrost zainteresowania taką formą zawodów sportowych aż o 140%.
Ćwiczenia jakie wykonywane są w ramach organizowanych turnieii maja charakter ogólnorozwojowy co jest
innowacyjnym podejściem do realizowania tego typu przedsięwzięć. W porównaniu z organizacją monotonnych zawodów
z konkretnej dziedziny sportu w turniejach organizowanych przez wnioskodawcę mogą brać udział najmniejsi ochotnicy
nie posiadający wielkiego doświadczenia. Taka forma aktywności fizycznej jest niewątpliwie bardziej atrakcyjna dla
mieszkańców nie angażujących się w sport na co dzień. Dzięki tego typu zawodom istnieje realna szansa na zaszczepienie
w takich osobach chęci do prowadzenia aktywnego trybu życia. Jak widać Członkowie Klubu są bardzo aktywni i mają chęć
do rozwijania misji swojej organizacji na różnych płaszczyznach. Chętnie podejmują nowe wyzwania związane z celami
statutowymi prowadzonej przez nich organizacji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W ramach realizacji zadania wnioskodawca wykorzysta sprzęt sportowy typu materace, koła hula hop, liny, drabinki,
słupki itp. Dodatkowo w ramach realizacji zadania Klub dysponuje
zespołem doświadczonego personelu, który będzie mógł zapewnić sprawny przebieg turnieju.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. WYNAJEM SALI 1350,0    

2. ZAKUP 4 PUCHARÓW I 24 MEDALI 850,0    

3. WYKONANIE DYPLOMÓW DLA UCZESTNIKÓW
200 SZT

400,0    

4. WYKONANIE REKLAMÓWEK KLUBOWYCH NA
UPOMINKI DLA UCZESTNIKÓW

250,0    

5. WYNAGRODZENIE GRAFIKA (projekt ulotek,
plakatów informacyjnych)

300,0    

6. DRUK ULOTEK PROMUJĄCYCH WYDARZENIE 300,0    

7. DRUK PLAKATÓW PROMUJĄCYCH WYDARZENIE 200,0    

8. DRUK BANERÓW PROMUJĄCYCH WYDARZENIE 360,0    
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9. OPŁATA SĘDZIOWSKA 2500,0    

10. OPŁATA SKARBNIKA 300,0    

11. OPŁATA FOTOGRAFA 300,0    

12. OPŁATA KAMERZYSTY 500,0    

13. WYNAJĘCIE PODIUM 300,0    

14. OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE PRZYCZEPY DO
PRZEWOŻENIA MATY

150,0    

15. ZAKUP WODY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 150,0    

16. ZAKUP CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA
ORGANIZATORÓW I OSÓB POMAGAJĄCYCH W
ZAWODACH

250,0    

17. SMYCZE KLUBOWE DLA UCZESTNIKÓW 500,0    

18. KOSZULKI KLUBOWE DLA MEDALISTÓW
ZAWODÓW

840,0    

19. ZAKUP APTECZKI 200,0    

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 (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)
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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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