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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: Klub Orientacji Sportowej Warszawa, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia, prowadzona przez
Prezydenta m. st. Warszawy: 469, Kod pocztowy: 02-943, Poczta:Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Bolesława Limanowskiego, Numer posesji: 38B, Numer lokalu: 10,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Mokotów (dzielnica), Strona www:
www.kos.warszawa.pl, Adres e-mail: koswarszawa@gmail.com, Numer telefonu: 732188379,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 00-124, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Pańska, Numer posesji:
7, Numer lokalu: 15, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Śródmieście
(dzielnica),
 
 

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

Przemysław Patejko
 
Adres e-mail: koswarszawa@gmail.com Telefon: 
732188379

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Klubowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację - II
runda

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2022 Data
zakończenia

25.09.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację to zazwyczaj największe zawody w orientacji
sportowej w Polsce na które potrafi przyjechać prawie 800 zawodników z całej Polski.
Uczestnicy imprezy to zawodnicy klubów oraz osoby niezrzeszone w wieku od 6-7 lat do 90-92 lat.
KMP II runda składa się z 3 biegów:
- bieg sprinterski wieczorny
- bieg średniodystansowy
- bieg sztafetowy, 7-zmianowy tzw. sztafeta pokoleń, gdzie kluby muszą wystawić zawodników z
każdej grupy wiekowej: dzieci-młodzicy/juniorzy młodsi-juniorzy/seniorzy/masters oraz z udziałem
minimum 2-3 kobiet.
Pomimo rangi mistrzowskiej, zawody są otwarte dla wszystkich chętnych.
Zawody zostaną rozegrane w weekend 9-11 września 2022 roku.

Miejsce realizacji

Pułtusk - bieg sprinterski
Pawłówek/Szygówek - wsie koło Pułtuska (Puszcza Biała)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

udział zawodników z całego kraju 700 Wyniki/protokół końcowy

nowe mapy do orientacji sportowej,
które posłużą później szkoleniu dzieci i
młodzieży klubom mazowieckim oraz
utworzeni Zielonego Punkt
Kontrolnego

3 Załącznik do sprawozdania

udział klubów z całej Polski 45 Wyniki/protokół końcowy

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

KOS Warszawa (oraz poprzednia sekcja bno) z dużym sukcesem zorganizowała poprzednie edycje
Warszawskiej Mili w latach 2019-2020, włączając organizację z sukcesem imprezy w 2020 w
trudnych warunkach epidemicznych i zapewniając uczestnikom pełne bezpieczeństwo.
Ponadto w latach 2018-2019 organizowaliśmy serię szkolnych zawodów na terenie Warszawy, jak
również w latach 2017-2020 serię zawodów popularyzatorskich Z Mapą Na Spacer.
Osoby działające w Klubie od wielu lat związane są z kilkoma klubami warszawskimi i zawsze razem
organizowali zawody od rangi lokalnych i regionalnych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza do rangi
zawodów Mistrzostw Polski.
Zawody zostaną przygotowane z oparciu o najnowsze przepisy oraz trendy w Polsce i na Świecie.
Wykorzystany zostanie bezdotykowy system potwierdzania punktów kontrolnych. Najlepsi
zawodnicy z czołówki krajowej zostaną wyposażeni w nadajniki GPS dzięki czemu będzie można
śledzić pokonywanie tras przez najlepszych i uczyć się od najlepszych.
Centrum zawodów zostanie odpowiednio oznakowane aby zawody w BnO i RJnO odbywały się z
jednego miejsca i aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

- poprzednie 8 edycji Warszawskiej Mili
- 5 edycji Grand Prix Mazowsza (wielo-etapowa impreza ogólnopolska w biegu na orientację)
- 7-krotna organizacja Mistrzostw Polski w ostatnich 15 latach
- cykl imprez popularyzatorskich na terenie Warszawy: 6 rund w roku przez ostatnie 4 lata
- cykl zawodów dla młodzieży szkolnej Mistrzostwa Warszawy Szkół w ostatnich 3 latach oraz w
pierwszym roku próba organizacji Wojewódzkiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w
BnO
- organizacja MP w Rowerowej Jeździe na Orientację
- organizacja Klbowych Mistrzostw Polski w BnO

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Osoby zrzeszone w Klubie i organizujące zawody posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji
zawodów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wszystkie osoby posiadają aktualne
licencje sędziowskie, budowniczych tras, kartografów wydane i weryfikowane przez Polski Związek
Orientacji Sportowej.
Wszyscy, którzy będą organizować Warszawską Milę posiadają wiedzę na temat najnowszych
trendów i zasad obowiązujących na najważniejszych zawodach światowych.

Zasoby rzeczowe
Klub posiada sprzęt wystarczający do organizacji zawodów lokalnych lub regionalnych. Organizacja
zawodów ogólnopolskich z tak bogatą ofertą (35 różnych kategorii) wymaga większych zasobów, w
szczególności elektronicznego wyposażenia punktów kontrolnych służących do pomiaru czas i
potwierdzania punktów kontrolnych. Sprzęt ten zostanie wypożyczony lub użyczony bezpłatnie od
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Orientacji Sportowej. Organizacja tak dużej imprezy wymaga
wielu zabiegów logistycznych i prawidłowego przygotowania oznakowania centrów zawodów.

Zasoby finansowe



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: cdf8-b422-a4f1

Klub posiada zasoby w formie wpłat członkowskich i darowizn na działalność statutową,
zapewniając bezpieczną możliwość realizację zamierzonych zadań.
Przewidywana suma środków finansowych spoza dotacji: 5 000,00 zł
● Wkład własny finansowy w kwocie: 3 000,00 zł
● Wkład osobowy członków Klubu: 2 000,00 zł

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Opracowanie kartograficzne i
topograficzne map do biegu na
orientację

1 000,00    

2. Przygotowanie projektów lokalizacji
punktów kontrolnych, tras oraz
centrów zawodów - 2 starty po 35 tras
oraz 10 tras na sztafety

1 000,00    

3. Druk map z trasami dla uczestników 2 000,00    

4. Wynajem przenośnych toalet i
umywalni

750,00    

5. Wynajem modułów GPS do śledzenia
zawodników w trybie rzeczywistym
podczas zawodów

600,00    

6. Transport sprzętu na zawody i po
zawodach oraz pomiędzy etapami

650,00    

7. Napoje dla uczestników w szklanych,
zwrotnych butelkach dla zachowania
ekologii oraz zasad bezpieczeństwa

2 000,00    

8. Obsługa sędziowska startu, mety, tras 2 000,00    

9. Obsługa techniczno-logistyczna i
oznakowanie tras oraz centrum
zawodów

3 000,00    

10. Obsługa medyczna 750,00    

11. Zarządzanie projektem i obsługa
finansowa

400,00    

12. Materiały promocyjne (windery z
informacją o dofinansowaniu, numery
startowe dla uczestników,
identyfikatory dla sędziów)

850,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15 000,00 10 000,00 5 000,00
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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.

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

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

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

(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.
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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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