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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: Fundacja Prorugby, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000773438, Kod pocztowy: 01-924, Poczta:Warszawa,
Miejscowość:Warszawa, Ulica: Rodziny Połanieckich, Numer posesji: 29, Numer lokalu: 66, Województwo:mazowieckie,
Powiat:Warszawa, Gmina: Bielany (dzielnica), Strona www: www.prorugby.org.pl, Adres e-mail:
fundacja@prorugby.org.pl, Numer telefonu: +48 881 753 435,
 
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)

Rafał Nowaczyk
 
Adres e-mail: fundacja@prorugby.org.pl Telefon: +48 881 753 435

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pierwszy Ogólnopolski Turniej Rugby Dzieci i Młodzieży "Jesienna Haka"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2019 Data
zakończenia

29.11.2019

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

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu turnieju rugby dzieci i młodzieży. Celem jest popularyzacja tej jakże
widowiskowej dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży, nauka i doskonalenie gry w rugby, wprowadzenie dzieci i
młodzieży do sportowej rywalizacji w duchu "Fair Play", nauka działania zespołowego. W turnieju wystartują drużyny w
czterech kategoriach wiekowych: mikrus (chłopcy i dziewczęta rocznik 2010 i młodsi), mini-żak (chłopcy i dziewczęta
roczniki 2008-2009), żak (chłopcy i dziewczęta rocznik 2007), młodzik (chłopcy i dziewczęta roczniki 2005-2006 oraz
dziewczęta rocznik 2004). Przewiduje się, że w turnieju weźmie udział około 250 zawodników z całej Polski.

Miejsce realizacji

Obiekty sportowe Dzielnicy Bielany Warszawa
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Popularyzacja gry w rugby wśród dzieci i
młodzieży. Nauka oraz doskonalenie gry w
rugby. Nauka działania zespołowego w duchu
"Fair Play"

Udział około 250 zawodników z
całej Polski w różnych kategoriach
wiekowych.

Lista zgłoszonych zawodników.
Dokumentacja fotograficzna.

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja ProRugby została powołana przez grupę rodziców dzieci trenujących rugby w Klubie Sportowym AZS AWF
Warszawa. Celem fundacji jest podjęcie działań mających na celu popularyzację gry w rugby wśród dzieci i młodzieży, Cele
te fundacja planuje osiągnąć poprzez organizację oraz współorganizację, wraz z klubem AZS AWF Warszawa, turniejów
dzieci i młodzieży w rugby; współfinansowanie udziału drużyny AZS AWF Warszawa w rozgrywkach dzieci i młodzieży na
poziomie regionalnym i krajowym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Członkowie Fundacji aktywnie wspierają działalność sekcji rugby AZS AWF Warszawa od wielu lat. W tym czasie na
obiektach AWF Warszawa zorganizowano z powodzeniem wiele zawodów regionalnych i ogólnokrajowych. Średnia liczba
zawodników, w różnych kategoriach wiekowych, wynosiła około 200. Zawodnicy reprezentowali kluby i stowarzyszenia
sportowe z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego. W 2018 klub AZS
AWF Warszawa był organizatorem turnieju finałowego, który wyłonił mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach
wiekowych. W turnieju tym wzięło udział ponad 750 zawodników.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane przy wykorzystaniu sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu sekcji rugby AZS
AWF Warszawa na obiektach sportowych Dzielnicy Bielany. Klub oraz Fundaacja dysponują ponadto zespołem
doświadczonego personelu, który będzie mógł zapewnić sprawny przebieg imprezy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Posiłek regeneracyjny dla zawodników 2800,0    

2. Zaplecze sanitarne dla zawodników 1000,0    

3. Puchary i medale (trofea) dla zawodników 2000,0    

4. Nagrody rzeczowe 2000,0    

5. Obsługa techniczna 1200,0    

6. Obsługa sędziowska 1000,0    

7. Obsługa medyczna 500,0    

8. Obsługa księgowa 500,0    

9. Koordynator zadania 500,0    

10. Obsługa organizacyjna 500,0    

11. Sprzęt sportowy konieczny do realizacji zadania 1500,0    

12. Wynajem obiektów sportowych 4500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18000,0 10000,0 8000,0
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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)

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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