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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 ZAPASY GWARDIA, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja UKS-
ów m.st. Warszawy: 510, Kod pocztowy: 02-767, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Łukowa, Numer
posesji: 2, Numer lokalu: 34, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Mokotów (dzielnica), Strona www:
zapsygwardia, Adres e-mail: zapasygwardia@op.pl, Numer telefonu: 501586502,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 04-603, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Hertza , Numer posesji: 1, , if
(!String.IsNullOrWhiteSpace(item.AdresKorespondencyjny.NumerLokalu)) { Numer lokalu: 2, } Województwo:
mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wawer (dzielnica),
 
 

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

Jan Czerniawski
 
Adres e-mail: zapasygwardia@op.pl Telefon: 501586502

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Konsultacja szkolenio-startowa - Mistrzostwa Europy U15

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.06.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

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

Zadanie zostanie zrealizowane w formie konsultacji szkolenio-startowej podczas Mistrzostw Europu U15 młodzików w
zapasach w stylu wolnym organizowanych w dniach 27-30.06,2019 w Krakowie.
W konsultacji udział wezmą zawodnicy i zawodniczki (14+3) z czołowych klubów z Mazowsza.
Podczas konsultacji jej uczestnicy wezmą udział w szkoleniu (treningach), których kulminacyjny punktem będzie udział w
turnieju kontrolny, gdzie medaliści otrzymają pamiątkowe medale oraz upominki sportowe uwzględniajce udział w
współfinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Dodatkowo jako atrakcję konsultacji będzie udział uczestników zadania podczas startów reprezentantów Mazowsza W
Mistrzostwa Europy U15 w zapasach w w stylu wolnym i ich doping.
Realizacja zadania przyczyni się do podwyższenia poziomu sportowego zawodników i zawodniczek oraz zachowania
ciągłości w szkoleniu. Odpowiednie przygotowanie się do II połowy sezonu startowego 2019. Udział w konsultacji zachęci
dzieci i młodzież do prowadzenia aktywnego trybu życia oraz będzie formą przeciwdziałania tworzeniu się patologii
społecznych jak: narkomania, uzależnienie od nikotyny, alkoholizmu itp. Nie mniej ważnym celem jest ukierunkowanie
naturalnej potrzeby aktywności fizycznej, kreowanie pozytywnych postaw współżycia w grupie, nabywanie zdolności
samodzielnego funkcjonowania oraz podnoszenia kultury osobistej uczestników zadania poprzez systematyczną pracę
wychowawczą.
Uczestnicy zadania będą informowani o współfinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa mazowieckiego.

Miejsce realizacji

Kraków

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego
uprawiania sportu - zapasów;
2. Dążenie młodych adeptów sportu
zapaśniczego do osiągnięcia szczytnych celów -
reprezentowania Polski na arenach Mistrzostw
Europy, Świata a w przyszłości Igrzysk
Olimpijskich.
3. Uzyskanie jak najlepszego wyniku w turnieju
kontrolnym;
3. Dopingowanie naszego zawodnika Igora
Krawczyńskiego do uzyskania jak najlepszego
wyniku na Mistrzostwach EuropyU15.

Planowanym rezultatem zadania
jest, by uczestnicy biorący udział w
zadaniu kontynuowali czynne
uprawianie sportu i dążyli do
osiągnięcia jak najlepszych
wyników na arenie
międzynarodowej oraz uzyskanie
przez Igora Krawczyńskiego
medalu na ME U15.
,

Lista obecności na konsultacji
szkoleniowo-startowej;
Wyniki Mistrzostw Europy U15;
Komunikat końcowy turnieju
kontrolnego;

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

Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY GWARDIA powstał w 2011 roku. Założyciele klubu Zbigniew Strzelczyk, Krzysztof
Wójtowiec oraz Jan Czerniawski od ponad 30 lat działają na arenie sportowej najpierw jako zawodnicy a obecnie jako
trenerzy i działacze. UKS Zapasy Gwardia jest kontynuatorem tradycji sekcji zapaśniczej - WKS Gwardia Warszawa, który
powstał w 1948 roku.
Na przestrzeni lat zapasy gwardyjskie wychowały wielu, utalentowanych zawodników, medalistów i uczestników Igrzysk
Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europu między innymi: Tadeusz Trojanowski, Jan Żurawski, Andrzeja Kudelskiego,
Małgorzatę Bassa, Ewelinę Pruszko, Annę Udycz, Michała Stanisławskiego, Tomasz Janiszewskiego oraz wielu innych.
Aktualnie najlepszym zawodnikiem, wychowankiem UKS Zapasy Gwardia jest Rafał Krajewski - aktualnie reprezentant
barwy SSA Legia 1926 Legia Warszawa, aktualny Mistrz Polski seniorów oraz Igor Krawczyński, który będzie brał udział w
Mistrzostwach Europy U15 w zapasach w stylu wolnym.
W ramach swojej działalności UKS Zapasy Gwardia prowadzi czynną działalność sportową. Organizuje stacjonarne
szkolenie na terenie Warszawy w trzech ośrodkach mieszczących się na dzielnicy Mokotów, Bemowo i Wilanów.
W ramach swojej działalności oraz przy wsparciu jednostek samorządowych Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Gwardia”
realizuje następujące akcje sportowe:
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
- GWARDYJSKA GALA ZAPAŚNICZA (memoriał Kazimierza Maciocha w zapasach, Memoriał Stanisława Reda w zapasach);
- Turniej Mikołajkowy dla dzieci;
- Imprezy z kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego;
(Memoriał P. Szczeblewskiego, J. Grotkowskiego oraz 4 turnieje zapaśnicze dla dzieci)
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w zapasach w relacji klubowej;
- zgrupowanie sportowe
- Program KLUB

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Trenerzy, działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego Zapasy Gwardia biorący udział w realizacji zadania wielokrotnie
pracowali przy organizacji tego typu akcji sportowych, przynoszących wymierne korzyści dla jego uczestników, co daje
gwarancję osiągnięcia pełnego sukcesu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W trakcie realizacji zadania będą wykorzystane bezpłatnie obiekty sportowe MKZ Gladiator Kraków wyposażone w maty
zapaśnicze oraz niezbędną infrastrukturę oraz urządzenia i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konsultacji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. zakwaterowanie i wyżywienie 4460,0    

2. przejazd 1440,0    

3. opłata kadry trenerskiej 1500,0    

4. obsługa sędziowska 1000,0    

5. zakup medali pamiątkowych 720,0    

6. zakup nagród i upominków 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10120,0 10000,0 120,0

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;
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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.
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