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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: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Progres Warszawa", Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe
, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000732588, Kod pocztowy: 02-972, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:
Adama Branickiego, Numer posesji: 10, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wilanów (dzielnica),
Strona www: http://www.progreswarszawa.pl, Adres e-mail: biuro@progreswarszawa.pl, Numer telefonu: 604 637 624,
 
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)

Paweł Dobrowolski
 
Adres e-mail: treneiro@gmail.com Telefon: 796175796

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego U13 PROGRES WARSZAWA CUP

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.09.2019 Data
zakończenia

29.09.2019

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

W dniu 28-19 września 2019 roku odbędzie się U13 PROGRES WARSZAWA CUP - otwarty turniej piłkarski dla dzieci z
klubów sportowych. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Progres
Warszawa".

Adresatami tego przedsięwzięcia będą dzieci z rocznika 2006-2007 z terenu województwa mazowieckiego.

Łączna liczba bezpośrednich uczestników przedsięwzięcia to 128 osób, suma odbiorców około 250 osób. Rozgrywki
zostaną przeprowadzone na otwartym terenie na bazie szkoleniowej Klubu Sportowego "Akademia Piłkarska Progres
Warszawa".

• W turnieju weźmie udział 8 drużyn
• Mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym
• Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach
• Każdy mecz potrwa 30 minut (bez zmiany stron)
• Każda ekipa rozegra 7 spotkań
• Za wygraną drużyna uzyska 3 pkt za remis 1 pkt za przegraną 0 pkt

Najważniejsze informacje
• Drużyny będą grały w 9 osobowych składach (bramkarz i 8 zawodników w polu )
• Regulamin rozgrywek dopuszcza zmiany zawodników w trakcie trwania meczu bez przerywania gry
• Każda drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodników plus dwóch trenerów
• W turnieju uczestniczą dzieci z klubów piłkarskich
• Mecze sędziować będą sędziowie z uprawnieniami związkowymi.
• Każdej z drużyn zostanie przydzielony wolontariusz, który zapewni opiekę drużynie oraz pomoże w organizacji.
• Uczestnictwo w turnieju zespołów i widowni jest nieodpłatne.

Podczas turnieju w sumie rozegranych zostanie 28 spotkań piłkarskich (840 minut gry) w oparciu o przygotowany przez
organizatora regulamin. W turnieju będzie brało udział 128 zawodników i 16 trenerów. Wyłonieni zwycięzcy turnieju
(miejsca I-IV) zostaną nagrodzeni medalami, dyplomami, oraz pucharami). Dla pozostałych uczestników przewidziane są
medale oraz dyplomy za udział w turnieju. Wyróżnieni zawodnicy: król strzelców, najlepszy zawodnik i bramkarz
otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki. Uczestnikom, trenerom, wolontariuszom i sędziom będzie zapewniona obsługa
gastronomiczna (zostanie wydanych dziennie 144 posiłków regeneracyjnych oraz napoje).

Na potrzebę realizacji takiego projektu wskazuje szerokie grono zainteresowanych uprawieniem piłki nożnej w tej grupie
wiekowej, a także zwiększanie i wyrównywanie szans dostępu do uprawiania tej dyscypliny poprzez organizowanie
ogólnodostępnych imprez sportowych.

Miejsce realizacji

Siedziba Akademii Piłkarskiej Progres Warszawa - turniej zostanie rozegrany na bazie treningowej wykorzystywanej przez
Akademię Piłkarską Progres Warszawa, któramieści się w Warszawie pomiędzy ul. Rosochatą a Waflową. Wjazd od
Rosochatej przy Jeziorku Lisowskim (Warszawa 02-998).

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie spotkań meczowych 28 Tabela meczowa

Zwycięzca turnieju 1 Punktacja w tabeli meczowej

Zwycięzca konkursu celności 1 Punktacja w tabeli konkursu

Zwycięzca konkursu żonglerki 1 Punktacja w tabeli konkursu
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Akademia Piłkarska Progres Warszawa jest szkołą piłkarską dla dzieci i młodzieży. Myślą przewodnią powstania Akademii,
było stworzenie pełnego zaplecza treningowego i socjalnego dla młodych adeptów piłki nożnej do optymalnego rozwoju
sportowego. Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków szkoleniowych i bytowych dla naszych
młodych adeptów, gdyż nie ma nic ważniejszego jak profesjonalne podejście już od początku ich przygody z piłka nożną.
Postanowiliśmy się skupić na graczach już od najmłodszych lat oraz umożliwić im grę na naturalnych trawiastych boiskach,
z właściwą do rozwoju ilością zawodników przypadających na trenera. Akademia Progres Warszawa stawia przede
wszystkim na długofalowy rozwój zawodnika, pracę nad każdym aspektem piłkarskim, czy to techniki czy motoryki.
Według nas nie tylko talent się liczy, ale także ciężka praca na treningach, obozach, zajęciach indywidualnych, a w
połączeniu tych czynników powstaje wielki piłkarz. Otworzyliśmy przed przyszłymi sportowcami wielką furtkę do rozwoju i
samorealizacji, a także spełnienia swoich marzeń. Nasza Akademia wyznacza cel i możliwość dojścia do tego celu, ale
wszystko jest w głowach i nogach naszych wychowanków. Jako przykład może posłużyć nasza drużyna reprezentacyjna z
rocznika 2007/2006 (90% to zawodnicy z rocznika 2007) i choć jest bardzo młoda stażem, to już ma za sobą bardzo dużo
rozegranych turniejów i sparingów z innymi drużynami nie tylko w swoim roczniku, ale w starszym także. Od września
2017 roku rozegraliśmy trzy duże turnieje zagraniczne, 10 turniejów w Polsce, 2 ponad 30 sparingów z różnymi zespołami i
rocznikami, a także przepracowaliśmy 3 obozy, jeden zimowy i dwa letnie. Uczestniczyliśmy w wielu turniejach w Polsce,
wyjechaliśmy na trzy turnieje zagraniczne do Niemiec, gdzie w kwietniu 2018 roku zajęliśmy wysokie 6 miejsce, wśród 42
renomowanych drużyn z europejskich Akademii (graliśmy z zespołami Eintracht, Wolverhampton, Galatasaray MSV
Mainz). Braliśmy udział w 2 ligach zimowych - Kids Soccer League oraz Liga Zimowa R.S Sport. We wszystkich turniejach,
ligach zimowych rozegraliśmy ponad 80 meczów (oprócz sparingów). Nasi zawodnicy wiele razy otrzymywali indywidualne
wyróżnienia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Akademia Progres Warszawa realizowała już kilkukrotnie konkursy piłkarskie na własnej bazie, jednak na nieco mniejszą
skalę (4 drużyny). W trakcie realizacji projektu będziemy także współpracować z Fundacją Budzenie pasji, która jest
doświadczonym realizatorem imprez dla dzieci i wielokrotnie organizowała pikniki i imprezy dla najmłodszych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Baza treningowa AP Progres Warszawa - dwa boiska naturalne 65x55 m. (lub jedno 105x60 m.), boisko ze sztuczną
trawą 64x36 m., tzw.klatka do małych gier 20x12 m. oraz boisko do piłki plażowej 12x30 m.
2. Zasoby kadrowe: Wojciech Kromka - Prezes Zarządu AP Progres Warszawa, licencja UEFA C, od 20 lat aktywny gracz
(III,IV,V liga) i trener piłkarski (od 6 lat zajmuje się trenowaniem zespołów dziecięcych) Robert Domański - trener motoryki,
ze sportem związany od 25 lat (od 10 lat zajmuje się trenowaniem zespołów dziecięcych) Mateusz Żydkiewicz - trener piłki
nożnej, licencja UEFA B, od 20 lat jest aktywnym graczem, trenuje dzieci, młodzież i dorosłych od 10 lat
3. Wolontariusze - 8 osób w charakterze opiekunów drużyn

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Medale, dyplomy, puchary, statuetki 2304,0    

2. Nagrody rzeczowe 1500,0    

3. Obsługa medyczna 600,0    

4. Obsługa sędziowska 1200,0    

5. Posiłki regeneracyjne z napojami 3840,0    

6. Konferansjer 600,0    

7. Fotograf 300,0    

8. Pokaz trików 1000,0    

9. Promocja projektu 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11844,0 10000,0 1844,0
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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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