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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 "Dwójka", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
uczniowskich klubów sportowych starosty sierpeckiego: L.p 12/00 Nr ZOK.4141-12/2/12 , Kod
pocztowy: 09-200, Poczta:Miasto Sierpc, Miejscowość: Sierpc, Ulica: ul. Płocka , Numer posesji: 38
A , Województwo:mazowieckie, Powiat: sierpecki, Gmina:m. Sierpc, Strona www: sp2.sierpc.pl,
Adres e-mail: sp2@edu.sierpc.pl, Numer telefonu: 24 275 22 53 ,
 
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)

Piotr Rzeszotarski
 
Adres e-mail: piotr01081@wp.pl Telefon: 600357862

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zakochaj się w sporcie 2022! Piknik sportowy i turnieje dla
najmłodszych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

17.05.2022 Data
zakończenia

22.06.2022

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

Piknik dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych jest najlepszym miejscem do zachęcenie
dzieci do uprawiania sportu. podczas dwóch dni pikniku sportowego najmłodsi będą mogli poczuć
ducha sporu i spróbować swoich sił w wielu turniejach dostosowanych do swojej grupy wiekowej.
Zaplanowaliśmy turniej skoku w dal, biegu na 60 m, rzut piłka tenisową, małe jeździectwo" Hobby
Hors". w każdym z turnieju wyłonimy zwycięzców, ale każdy uczestnik dostanie dyplom za udział.
Działania projektowe prowadzone będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu
przeprowadzimy rozeznanie potrzeb uczestników w zakresie dostępności do działań projektowych,
na podstawie którego zastosujemy niezbędne formy udogodnień zapewniających pełną dostępność
uczestników. W przypadku osób niepełnosprawnych przewidujemy możliwość zaangażowania np.
asystenta osób niesamodzielnych, zastosowanie transportu specjalistycznego, realizacji działań na
terenie obiektów dostępnych dla osób niesamodzielnych. Wszystkie materiały informacyjne w
ramach projektu znakowane będą zgodnie z wytycznymi grantodawcy i spełniać będą obowiązek
informacyjny o finansowaniu
zadania publicznego.
Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy kadrą projektową niezbędną do realizacji zadania
publicznego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dlajego uczestników

Miejsce realizacji

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole podstawowej nr2 w Sierpcu
Hala sportowa przy szkole podstawowej nr2 w Sierpcu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

dni turniejowe 2 komunikat końcowy
dokumentacja
fotograficzna (3zdjęcia)

uczestnicy zawodów 200 lista uczestników
dokumentacja
fotograficzna (3zdjęcia)

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 Dwója organizował wiele imprez sportowych. Turnieje w piłkę nożną,
siatkówkę, koszykówkę. Organizowaliśmy również wiele imprez lekkoatletycznych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Uczniowski klub sportowy jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez sportowych. Turnieje w
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Organizowaliśmy również wiele imprez lekkoatletycznych.
Kadra nauczycielska wychowania fizycznego posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenie
organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Boisko wielofunkcyjne
Hala sportowa
Nagłośnienie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. nagrody dla zawodników 2 000,00    

2. medale 2 000,00    

3. puchary 1 500,00    

4. dyplomy 1 000,00    

5. napoje 1 500,00    

6. zakup przeszkód w konkursie 2 000,00    

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;
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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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