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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: Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach Rafałach , Forma prawna: Koło Gospodyń Wiejskich,
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich0: 1411090001, Kod pocztowy: 06-216, Poczta: Sypniewo,
Miejscowość: Glinki Rafały , Ulica: Glinki Rafały, Numer posesji: 15, Numer lokalu: 15,
Województwo:mazowieckie, Powiat:makowski, Gmina: Sypniewo, Strona www: , Adres e-mail: a-
podsiadlik@wp.pl, Numer telefonu: 609326760,
 
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)

Agnieszka Podsiadlik
 
Adres e-mail: a-podsiadlik@wp.pl Telefon: 609326760

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Glinki-Rafały na sportowo! Piknik sportowy i turniej piłki
nożnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.06.2022 Data
zakończenia

02.09.2022

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 801b-d647-bf91

Opis zadania

Poprzez organizacje niniejszego zadania: Glinki-Rafały na sportowo! Piknik sportowy i turniej piłki
nożnej, który odbędzie się w Sypniewie chcemy wyrabiać nawyki prozdrowotne poprzez stworzenie
warunków do wysiłku fizycznego, współzawodnictwa, promowanie wychowawczej roli sportu oraz
współzawodnictwa w myśl idei Fair Play. Organizując piknik sportowy chcemy także zaprezentować
młodzieży metody dbania o zdrowie m.in. poprzez warsztaty/szkolenia dotyczące propagowania
właściwego stylu odżywiania oraz ruchu.

Podczas pikniku zorganizujemy:
1) Dwa profesjonalne szkolenia dotyczące:
a) zdrowego trybu życia/zdrowego odżywiania się oraz
b) udzielania pierwszej pomocy oraz
2) zawody/turniej piłki nożnej
W turnieju weźmie udział co najmniej 14 drużyn, składających się z dziewcząt i chłopców (drużyny
mieszane, co powoduje dodatkowo integrację) z gminy Sypniewo, w sumie około 140 osób, w 2
kategoriach wiekowych: 10-14 lat oraz w kategorii open (od 15 roku życia),

W czasie trwania pikniku (8 godzin, turniej będzie trwał 6 godzin) będzie dla uczestników projektu
przewidziany posiłek i napoje. Szacujemy ogólną liczbę uczestników projektu na 200 osób
(zawodnicy, rodzice, rodziny, zawodników plus kibice) .
Zadanie pozwoli również włączyć do uprawiania sportu osoby mniej sprawne, które nie uprawiają
sportu w klubach piłkarskich a chcą go uprawiać na poziomie amatorskim bądź pół profesjonalnym.
Głównym powodem przeprowadzenie zadania przez wnioskodawcę będzie możliwość
uświadomienia uczestnikom jak ważne jest spędzanie wolnego czasu razem z rodziną oraz wspólne
uprawiane sportów rekreacyjnych. Młodzież oraz osoby dorosłe mieszkające w małych
środowiskach mają utrudniony dostęp do atrakcyjnego i rekreacyjnego podnoszenia sprawności
fizycznej oraz aktywności fizycznej.
Realizacja przedsięwzięcia w kształcie i projekcie przedstawionym powyżej będzie bardzo dobrym
środkiem do podniesienia kultury fizycznej wśród mieszkańców województwa mazowieckiego i
zaktywizowanie młodzieży oraz osoby starsze do aktywnego wspólnego spędzania czasu wolnego.
Będzie także świetną promocją ww. JST, jako instytucji otwartych na sport i propagujących aktywny
tryb życia.

W organizację wydarzenia sportowego zaangażowane będą osoby, które w przeszłości organizowały
podobne imprezy sportowe, m.in. jak również takie instytucje jak Urząd Gminy w Sypniewie oraz
Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie, przedstawiciele Fundacji "Kocham Maków" i MOWES
Ostrołęka. Osoby te jako reprezentacji w/w instytucji w osobach nauczycieli wf trenerzy klubu
sportowego Orzeł Sypniewo, gwarantują profesjonalne przygotowanie praktyczne oraz
merytoryczne. Nad sprawnym przebiegiem festynu czuwać będzie koordynator, obsługa techniczna,
sędziowska i medyczna (pierwsza pomoc).

Na potrzeby projektu, w celu jak najszerszego dostępu do naszego zadania/turnieju, będą
weryfikowane (podczas spotkań rekrutujących w środowiskach, rozmów telefonicznych, kontaktu
mailowego) indywidualne potrzeby na rzecz dostępności, w szczególności osób z
niepełnosprawnościami. To co oferent zapewni to, iż wszystkie formy wsparcia (turniej, mecze,
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podawanie posiłku) będą miały miejsce w wolnych od barier architektonicznych miejscach, także
budynkach. Treści zamieszczane na rzecz projektu będą dostosowane do standardów WCAG 2.1.
Jeżeli w toku weryfikacji indywidualnych potrzeb uczestników okaże się, że będzie potrzeba
uruchomić dodatkowe specjalistyczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami (zawodników,
kibiców), to oferent uruchomi wsparcie chociażby postaci tłumacza migowego czy pętli indukcyjnej
itp. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami będą miały dostęp do wolnych od barier
architektonicznych budynków np. toalet i biura zawodów, są zapewnione miejsca parkingowe
dedykowane osobom z niepełnoprawnościami. Jest także możliwość - jeśli będą chętni - na
utworzenie specjalnej kategorii dla osób z niepełnosprawnościami lub tacy zawodnicy zostaną
uhonorowani przez organizatora specjalnymi nagrodami/pucharami.

W ramach naszego projektu planujemy następujące zadania:

1) przygotowanie materiałów organizacyjno - promocyjnych
a) opracowanie regulaminu, plakatów, znaków graficznych, zaproszeń, listów
b) stworzenie listy potencjalnych drużyn, kontakt ze szkołami, firmami

2) akcja marketingowa promująca piknik;
a) rozesłanie maili do klubów sportowych i szkół;
b) wysłanie informacji do portali o tematyce sportowej dzieci i młodzieży;
c) kontakt z mediami lokalnymi i regionalnymi
d) lokalne strony internetowe;
e) powieszenie plakatów na terenie gm Sypniewo oraz gmin sąsiadujących powiatów (pow.
wyszkowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego, ciechanowskiego)

3) nabór drużyn piłkarskich (kwalifikacja i rejestracja drużyn)
a) kontakt bezpośredni z nauczycielami WF, kapitanami drużyn;
b) zapisy poprzez Internet (mail) lub telefon;

4) zapewnienie koniecznych zezwoleń do organizacji turnieju oraz zakup/wypożyczenie
wymaganego sprzętu
a) Urząd Gminy , Policja, PSP, Pogotowie Ratunkowe
b) Podpisanie umów na usługi, sprzętu etc.

5) pozyskanie osób do obsługi turnieju ( sędziowie, trenerzy, opieka medyczna, pomoc techniczna,
wolontariusze)

6) Część zasadnicza projektu/zadania - piknik sportowy, turniej tj. mecze siatkarskie oraz quizy,
organizacja boisk, szatni, zaplecza sanitarnego, wyżywienia itp.

7) Zarządzanie projektem: projektowanie, monitoring, organizacja i podsumowanie i rozliczenie
projektu (działalność ciągła, trwająca przez cały okres projektu)

Termin imprezy ustalamy wstępnie na m-c lipiec 2022

Cel realizacji zadania:
Głównym celem projektu jest: promocja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i idei wychowania
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przez sport wśród mieszkańców gminy Sypniewo, głównie dzieci i młodzieży), Powiatu
Makowskiego oraz gości.
Cele dodatkowo zdefiniowano jako: - utrwalenie nawyków pro zdrowotnych wśród dzieci
,młodzieży i dorosłych, - utrwalenie zasad zdrowej rywalizacji w myśl idei Fair Play, - stworzenie
alternatywy dla zajęć nie wymagających wysiłku fizycznego, - uatrakcyjnienie oferty spędzania
wolnego czasu, - promocja gminy Sypniewo ,
- integracja lokalnych społeczności.
Wszystkie powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez organizację zadania.

Grupa odbiorców zadania:
Główni adresaci: • dzieci i młodzież (wiek 13-18 lat) oraz dorośli zawodnicy; • mieszkańcy terenów
wiejskich , pracownicy przedsiębiorstw, urzędnicy, nauczyciele;
Adresaci drugorzędni: • rodzice dzieci i młodzieży biorących udział w turnieju, rodziny zawodników,
rodziny starszych zawodników; • społeczność lokalna gm Sypniewo i okolic
Pozostali adresaci: • samorządy lokalne ( z terenu Mazowsza) • lokalni przedsiębiorcy; • media
lokalne (prasa, internet)

Miejsce realizacji

SYPNIEWO

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzrost świadomości młodzieży o
zagrożeniach związanych z
niewłaściwym odżywianiem się i
wiedzy o sporcie (efekt 2 warsztatów,)

120 osób (w każdym
warsztacie weźmie udział co
najmniej po 60 os.)

lista obecności/ wynik quizu

Nagrody indywidualne - quizy (miejsca
1-3, 2 quizy)

co najmniej 6 sztuk protokół z przekazania
nagród, dokumentacja
zdjęciowa

Nagrody zespołowe i indywidualne na
turniej piłki siatkowej (zestaw; miejsca
1-3, 2 kategorie)

12 zestawów (indywidualne
- 6 szt., zespołowe - 6 szt.)

protokół z przekazania
nagród, dokumentacja
zdjęciowa

Puchary na turniej piłki nożnej (miejsca
1-3, 2 kategorie)

6 sztuki protokół z przekazania
pucharów, dokumentacja
zdjęciowa

Liczba drużyn biorąca udział w turnieju
piłki siatkowej

co najmniej 14 drużyn (w 2
kategoriach wiekowych)

karta zgłoszeniowa,
dokumentacja zdjęciowa
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Liczba zawodników biorąca udział w
turnieju (14 zespołów x średnio 10
zawodników)

140 osób karta zgłoszeniowa,
dokumentacja zdjęciowa

Liczba UP biorących udział w
wydarzeniu (zawodnicy, ich rodziny
etc.)

200 osób oświadczenie oferenta,
dokumentacja zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Jednym z głównych celów statutowych naszego Koła Gospodyń Wiejskich jest wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej.
KGW działa w tym zakresie intensywnie od 2019r. Przez 3 lata swojej działalności członkowie Koła
wspierali społeczności lokalną organizując pikniki kulturalno - rozrywkowe oraz sportowe dla
mieszkańców okolicznych wiosek gm Sypniewo powiatu makowskiego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasze KGW wielokrotnie organizowało taką imprezę sportową.
05 września 2021 r organizowaliśmy piknik szczepienny na sportowo w plenerze. Impreza odbyła się
na naszym placu wiejskim w Glinkach Rafałach a odbiorcami wydarzenia było ok 300 osób z całej
gminy Sypniewo. Piknik skupiał się głównie na różnych konkurencjach sportowych dla dorosłych i
dzieci, dla najmłodszych były dmuchańce i zabawy, jak również stoisko z potrawami regionalnymi.
Dzień Dziecka jest zawsze dniem gdzie rokrocznie organizujemy piknik z różnymi konkurencjami dla
naszych najmłodszych jednocześnie integrując się ze starszą społecznością. Jak również w okresie
letnim organizowane są różne spotkania integracyjne w formie różnych konkurencji sportowych
oraz biesiady grilowej.

Ogranizowaliśmy wycieczki dla naszej społeczności (Wilno, Trójmiasto, Giżycko, Płock), oraz
wycieczki edukacyjne dla dzieci (Park Nauki Turus w Ciechanowie Zamek Książąt Baseny, 2X Farma
Iluzji Mościska, oraz Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, rejs statkiem po jeziorach).
Nasze KGW otrzymało następujące dotacje;
- "Wsparcie działań na rzecz rolników i członków ich rodzin w obszarze polityki społecznej
zdrowotnej oraz edukacyjnej"- FSKRUS
- "Lato w teleobiektywie na wsi", NUTRICA
- "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej" ,"Wspieranie rozwoju
gospodyń aktywnych społecznie". Urząd Marszałkowski( 2020r. 2021r)
- "Zioła siłą gminy Sypniewo, czyli kreowanie produktu lokalnego", MOWES Ostrołęka
- "Witualne okno na świat dla KGW Glinki Rafały" , Mazowsze Lokalnie
- "Wymiana uszkodzonego sprzętu AGD do celów statutowych", Narodowy Instytut Wolności-
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030
- 3X pomoc finansowa z ARiMR
Ze wszystkich w/w dotacji rozliczyliśmy się pozytywnie w terminie.
Organizowaliśmy również szkolenia dla kobiet z pielęgnacji ciała, szkolenie z samokontroli piersi,
spotkania z kosmetyczką oraz różne akcje charytatywne.
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KGW w Glinkach Rafałach bardzo dobrze współpracuje z JST jak również z innymi organizacjami jak
MOWES Ostrołęka, Fundacja Kocham Maków wMakowie Maz, ARiMR w Makowie Maz, Zespół
Placówek Oświatowych w Sypniewie.

Koordynatorem projektu będzie osoba posiadająca 5 letnie doświadczenie związane z
funkcjonowaniem NGO i realizacją projektów sportowych, która przeprowadziła i rozliczyła
projekty/zadania z łączna kwotę ponad 40 tys. zł.

Wyniesione z organizacji wymienionych imprez doświadczenie daje gwarancję, że impreza zostanie
zorganizowana i przeprowadzona z pełną starannością. Osoby wymienione powyżej gwarantują
profesjonalne przygotowanie praktyczne oraz merytoryczne turnieju.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy realizacji projektu/zadania:
"Glinki-Rafały na sportowo! Piknik sportowy i turniej piłki noznej", będą brać udział członkowie oraz
sympatycy KGW Glinki Rafały we współpracy z "Fundacją Kocham Maków", jak również nauczyciele
oraz uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie, Zespołu Placówek Oświatowych w
Gąsewie, którzy mają bogate doświadczenie w organizacji tego typu imprez. Podczas realizacji
projektu KGW Glinki Rafały będzie korzystać z własnych zasobów sprzętowych tj. komputery,
drukarka, skaner, internet, oraz 2 namioty imprezowe stoliki i krzesła plenerowe, duży grill,
maszyna do waty cukrowej, tuba muzyczna. W razie potrzeby członkowie organizacji użyczą swoje
prywatne samochody do poczynienia najważniejszych zakupów (np. artykułów spożywczych),
przygotują poczęstunek i przetransportują na miejsce imprezy.

Boisko do gry oraz zaplecze dla zawodników i uczestników imprezy będzie użyczone od zarządcy
obiektu tj Urzędu Gminy w Sypniewie. Jest one w pełni profesjonalne i wyposażone w sprzęt
pozwalający na zorganizowanie takiej imprezy.

W ramach wsparcia organizacyjnego oprócz powyższych osób/instytucji możemy także liczyć na JST
m.in. Starostwa Powiatowego w Makowie oraz Urzędu Gminy w Sypniewie, jak również
zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe z którymi przez ostatnie lata zrealizowaliśmy kilka imprez
o charakterystyce: edukacyjnej, patriotycznej i sportowej.

W naszym odczuciu wyżej opisane zasoby: osobowe i rzeczowe, którymi dysponuje nasza
organizacja lub nasi współpracownicy gwarantują odpowiednia jakość realizacji zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie sędziów (4 sędziów x 6
h x 40 zł/1h)

960,00    
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2. Napoje i wyżywienie dla uczestników i
zawodników biorących udział w
pikniku sportowym (200 os. x średnio
10 zł/1 os.)

2 000,00    

3. Wynagrodzenie wykładowcy/ów,
którzy przeprowadzą kurs pierwszej
pomocy (4 gr. po 15 os (60 os). x 1 h x
50 zł)

200,00    

4. Wynagrodzenie wykładowcy/ów,
którzy przeprowadzą zajęcia dotyczące
zdrowego stylu życia/zdrowego
odżywiania się (4 gr. po 15 os. (60 os.)
x 1 h x 50 zł)

200,00    

5. Nagrody dla uczestników 2 quizów:
wiedzy o sporcie i zdrowym trybie
życia (co najmniej 6 szt. x średnio 150
zł) oraz turniejów (indywidualne i
grupowe, w sumie 12 x 100 zł)

2 100,00    

6. Zakup pucharów dla zawodników
uczestniczących w turnieju (3 szt. x
średnio 70 zł x 2 kategorie)

420,00    

7. Zakup medali dla drużyn (6 zespołów
w 2 kategoriach, miejsca 1-3, 8 zł/1
medal, drużyna średnio 10 os.)

480,00    

8. Przygotowanie plakatu promującego
piknik/turniej

300,00    

9. Spiker/poprowadzenie imprezy oraz
wypożyczenie i obsługa nagłośnienia
(usługa/zestaw; 3 os. do obsługi
imprezy plus koszty wypożyczenia
nagłośnienia)

1 000,00    

10. Obsługa finansowa projektu 250,00    

11. Obsługa administracyjna
projektu/koordynacja projektu (w tym
koszta związane z benzyną, drukiem
materiałów, telefon, internet)

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 910,00 8 910,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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.
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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