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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: Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu", Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000456462, Kod pocztowy: 09-400, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock,
Ulica: Bielska , Numer posesji: 57A, Numer lokalu: 203, Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock,
Gmina:m. Płock, Strona www: www.ambitni.org.pl, Adres e-mail: biuro.ambitni@gmail.com,
Numer telefonu: 502 984 568,
 
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)

Karol Krajewski
 
Adres e-mail: biuro.ambitni@gmail.com Telefon: 502 984
568

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2022 Data
zakończenia

29.07.2022

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

Zadanie dotyczy zorganizowania imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Płocka w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku w dniu 11
czerwca 2022 r. Projekt skierowany jest do dorosłych Mieszkańców Mazowsza. Wydarzenie będzie
miało charakter ponad powiatowy, zostaną zaproszeni uczestnicy z miasta Płocka oraz powiatów:
płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.
Wydarzenie będzie mieć charakter bezpłatny, skierowane będzie do mieszkańców Mazowsza. W
zawodach wezmą udział drużyny mieszane składające się z przynajmniej dwóch kobiet. Każdy
uczestnik otrzyma jako nagrodę kubek termiczny z logo Mazowsza. Planowany jest udział w sumie
10 drużyn, czyli około 60 osób. Całość wydarzenia zaplanowana jest na osiem godzin, w tym
wręczenie nagród, pucharów i medali. Na uczestników czekać będzie poczęstunek. Zakupie będą
piłki siatkowe na mecz oraz do rozgrzewki.

Rywalizacja będzie toczyła się dwuetapowo:
- faza eliminacyjna w grupach (system każdy z każdym) ;
- faza pucharowa o miejsca.
Wszystko zgodnie z przepisami PZPS.

Gra w piłkę siatkową bez wątpienia zalicza się do dyscyplin ogólnorozwojowych, czyli tych dziedzin
kultury fizycznej, podczas których uprawiania angażowane jest całe ciało sportowca. W zależności
od tego, czy dany zawodnik gra na pozycji rozgrywającego, zagrywającego, czy może zajmuje inną
pozycję na boisku, wykonuje on w trakcie meczu rozmaite zadania, angażując ku temu różne partie
mięśni. Dobry siatkarz musi być silny, czego wymaga od niego uczestniczenie w blokach, wysoko
skakać, a także być szybkim. Z tego powodu, jak i dlatego, że jest ona rodzajem zmagań
zespołowych, wskutek czego uczy prawidłowych zachowań społecznych oraz współpracy – gra ta
okazuje się świetnym wyborem.

Podczas turnieju będzie 3 sędziów, ratownik medyczny oraz osoba do obsługi techniczno -
organizacyjnej.
Nad całym turniejem sprawować będzie nadzór koordynator projektu, jak również nad rozliczeniem
projektu z urzędem.

Turniej odbędzie się na sali gimnastycznej, która jest umiejscowiona na parterze szkoły. Szkoła
dostosowane jest do osób niepełnosprawnościami poprzez brak barier architektonicznych tj. brak
progów. Do budynku jest podjazd dla wózków inwalidzkich, a toalety są przystosowane do osób
niepełnosprawnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść na turniej z psem asystującym.
Plakaty informujące o turnieju będą posiadać dużą czcionkę, oraz będzie dokładny opis plakatu.
Podczas turnieju będzie użyte nagłośnienie. Po wcześniejszym zgłoszeniu zapewnimy osobę w
polskim języku migowym. Obsługa techniczno - organizacyjna będzie służyła wsparciem dla osób z
niepełnosprawnościami.

Miejsce realizacji

Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7ed4-3bb7-b9bd

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Kubek termiczny z logo Mazowsza. 60 sztuk faktura, zdjęcia.

Medale 60 sztuk faktura, zdjęcia.

Puchary 6 sztuk faktura, zdjęcia.

Przeprowadzenie turnieju. 60 osób. faktura, zdjęcia, umowy,
protokół sędziowski,
formularz zgłoszeniowy,

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie powstało, żeby rozwijać pasje braci studenckiej oraz wspierać działania w zakresie
inicjowania i wspierania przedsięwzięć lokalnej społeczności. Od tego czasu wspiera studentów i
absolwentów, swoimi doświadczeniami zaszczepia podstawowe wartości pracy społecznej, rozwija
umiejętność komunikacji i interpersonalnej ,czy ogólnie pojętej odpowiedzialności za siebie i za
innych ludzi. Od chwili założenia, stowarzyszenie zrealizowało i współorganizowało wiele projektów
o charakterze szkoleniowym, kulturalnym, sportowym, jak również charytatywnym, a jego
odbiorcami było kilkadziesiąt tysięcy osób. W czerwcu 2015 roku, wychodząc na przeciw
oczekiwaniom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom podnoszenia jakości dydaktyki w całym
kraju, postanowiliśmy wyspecjalizować się w efektywnym wspieraniu nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania, aktywizowania oraz
rozwijania zainteresowań braci studenckiej. Obecnie nasza organizacja należy do Mazowieckiej Sieci
Edukacyjnej, której zadaniem jest wymiana wiedzy i doświadczeń, zwiększenie potencjału
organizacji i ich przedstawicieli oraz współdziałanie. Nasze Stowarzyszenie skupia około dwudziestu
członków, kilkunastu wolontariuszy, kilkudziesięciu współpracowników/partnerów oraz ponad
tysiąc sympatyków na portalach społecznościowych. Wszyscy działamy na rzecz studentów,
absolwentów oraz lokalnej społeczności poprzez nieustanne aktywizowanie oraz wspieranie ich
pasji. Zajmujemy się również zwiększaniem poziomu ich kompetencji, budowaniem świadomości w
zakresie własnych potrzeb oraz zmniejszaniem luki kompetencyjnej w stosunku do oczekiwań
współczesnego rynku pracy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Byliśmy współorganizatorem wielu turniejów i eventów o charakterze charytatywnym. Wielokrotnie
organizowaliśmy również wyjazdy szkoleniowe i integracyjne dla samorządów płockich uczelni,
gdzie dzięki szkoleniom i warsztatom, staraliśmy się zoptymalizować ich funkcjonowanie i poszerzyć
kompetencje. Zorganizowaliśmy też wiele szkoleń i kursów, mających na celu zdobycie zaświadczeń
i kompetencji przydatnych na rynku pracy. W latach 2013-2017 współtworzyliśmy Juwenalia
Płockie, które współfinansowane były przez płockie uczelnie wyższe, Urząd Miasta Płocka, Urząd
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Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz szereg sponsorów, a jego budżet wynosił blisko
150tyś.zł. Juwenalia Płockie są największym wydarzeniem studenckim roku. Dzięki
dofinansowaniom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w latach 2018-2021
zrealizowaliśmy kilkanaście projektów w ramach następujących zadań:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- turystyka i krajoznawstwo;
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- wsparcie i promocja ratownictwa medycznego;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Realizację zadania będzie prowadził Koordynator Projektu, który na swoim koncie posiada
wieloletnie doświadczenie działalności organizacyjnej różnych eventów, takich jak: największego w
mieście Płocku święta studenckiego - Juwenalia Płockie oraz innych imprez o charakterze
kulturalnym. Koordynator projektu od kilku lat bierze aktywny udział w życiu społecznym swojego
miasta, mianowicie co roku składa projekty do Budżetu Obywatelskiego Płocka, które wygrywają
konkurs oraz są poddawane do realizacji. Koordynator projektu kilkanaście razy jako wolontariusz
pomagał przy organizacji projektów kulturowych. Odpowiadać będzie za prawidłową realizację
zadania, w tym kontakt z Urzędem Marszałkowskim, nadzór nad prawidłową realizacją zadania oraz
zarządzanie personelem. W skład zespołu projektowego, dobranego z uwzględnieniem
doświadczenia wejdzie Obsługa techniczna i organizacyjna, która będzie odpowiedzialna za
organizację wydarzeń oraz logistykę i obsługę techniczną. W realizacji zadania Koordynatorowi
Projektu pomagać będzie osoba odpowiedzialna za obsługę księgową i rozliczenie projektu.
Członkowie Akademickiego Stowarzyszenia "Ambitni w Działaniu" będą działać na rzecz realizacji
zadania w charakterze wolontariatu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Medale dla 60 uczestników. 1 200,00    

2. Puchary dla najlepszych graczy - 6
sztuk.

800,00    

3. Sprzęt sportowy (piłki meczowe
Molten)

1 400,00    

4. Poczęstunek dla 60 uczestników. 1 400,00    

5. Sędziowie - 3 osoby. 1 800,00    

6. Ratownik medyczny. 600,00    

7. Nagrody: Kubek termiczny z Logo
Mazowsza dla 60 uczestników.

1 600,00    

8. Koordynator. 600,00    
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9. Obsługa techniczno-organizacyjna. 600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)
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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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