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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 Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie, Forma prawna:
Stowarzyszenie Zwykłe, Starosta Węgrowski: Decyzja nr 2/2004 OK.III – 4140/2/04data wpisu,
rejestracji 25 luty 2004r., Kod pocztowy: 07-100, Poczta:Węgrów, Miejscowość:Węgrów, Ulica:
Łamana , Numer posesji: 2, Numer lokalu: 2d, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski,
Gmina:m. Węgrów, Strona www: www.szachy.r-h.pl/, Adres e-mail: wkrz@hot.pl, Numer
telefonu: 604 214 331,
 
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)

Wiesław Krzanowski
 
Adres e-mail: wkrz@hot.pl Telefon: 604 214 331

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajki z Szachami i Warcabami Węgrów 2022

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.10.2022 Data
zakończenia

20.12.2022

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

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu w grudniu 2022r. turniejów szachowych na kategorie i
warcabowego Uczestnicy będą musieli przestrzegać przepisów Kodeksu Szachowego PZSzach i
przepisów warcabowych oraz regulaminów organizatora. Dzieci i młodzież początkująca będzie
uczestniczyła w zajęciach szkoleniowo- szachowych (nauka zapisu partii szachowej ) pod nadzorem
wykwalifikowanego szkoleniowca od października do końca grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji

Sala Konferencyjna w Węgrowskim Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4a oraz sala nr 19 i hol

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Podniesienie poziomu sportowego
uczestników turnieju szachowego i
warcabowego.

Zdobycie kategorii szachowy
V, IV, III i II zgodnie z
przepisami PZSzach

Strona internetowa
przy,pomocy programu
ChessArbiter.

Integracja naszych reprezentantów z
rówieśnikami z innych miast.

Nawiązanie nowych relacji
między zawodnikami

Chętniejszy udział w naszych
turniejach większej liczby
uczestników

Wdrożenie młodych zawodniczek i
zawodników w rywalizację w duchu
fair play.

Zdobycie kategorii
szachowych

liczba uczestników biorących
udział w
turnieju szachowym

Liczba uczestników biorących udział w
turnieju szachowym

około 30-40 zawodników
weźmie udział w turnieju
szachowym

lista zgłoszeniowa, wyniki

Liczba uczestników biorących udział w
turnieju warcabowym

około 15 - 20 zawodników
weźmie udział w turnieju
warcabowym

lista zgłoszeniowa, wyniki

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

Działacze naszej organizacji mogą poszczycić się osiągnięciami wzorcowego przygotowania i
przeprowadzenia wielu imprez o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Pod ich opieką młodzi
szachiści zdobywali tytuły Mistrzów Polski oraz uczestniczyli z sukcesami w zawodach najwyższej
rangi, w tym Mistrzostwach Świata w USA. W imprezach szachowych i warcabowych uczestnicy
będą rywalizować w poszczególnych kategoriach wiekowych, zarówno wśród dziewcząt, jak też
chłopców. Zajęcia edukacyjne i turnieje szachowe stanowią kontynuację dotychczasowej
działalności stowarzyszenia, która od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci
i młodzieży, lecz również dorosłych. Inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży
jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów różnych typów placówek oświatowych w
naszym powiecie w rozwijaniu pasji szachowych i możliwością rywalizacji z rówieśnikami z innych
ośrodków. Nasi reprezentanci zapisali w swej historii piękne karty, zdobywając tytuły nie tylko
mistrzów województwa, ale także Polski.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W imprezach szachowych uczestnicy będą rywalizować w poszczególnych kategoriach wiekowych,
zarówno wśród dziewcząt, jak też chłopców .Zajęcia edukacyjne i turnieje szachowe stanowią
kontynuację dotychczasowej działalności stowarzyszenia, która od początku cieszyła się dużym
zainteresowaniem nie tylko dzieci i młodzieży, lecz również dorosłych. Królewska gra rozwija
właśnie wiele pożądanych cech, takich jak: opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość,
wytrwałość, odwagę oraz wyobraźnię przestrzenną dziecka. Przyczynia się też do kulturalnego
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Dzieci i
Młodzieży jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów różnych typów placówek
oświatowych w naszym powiecie w rozwijaniu pasji szachowych i możliwością rywalizacji z
rówieśnikami z innych ośrodków.
Nasi reprezentanci zapisali w swej historii piękne karty, zdobywając tytuły nie tylko mistrzów
województwa, ale także Polski. Jest więc okazja, by zaprezentować ten dorobek i zacząć
nawiązywać do niedawnej świetności .Doświadczenie z poprzednich lat pokazały, że w powiecie
węgrowskim jest duża grupa dzieci, które pasjonują się szachami. Z różnych względów (szczególnie
organizacyjnych, ale także finansowych), nie każdy uczeń ma możliwość konfrontowania swoich
umiejętności z rówieśnikami z innych ośrodków w kraju. Nasza inicjatywa powinna przyczynić się do
popularyzacji tej pięknej dyscypliny i dać szansę wielu uczestnikom na udział w szkoleniu i
zawodach.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Sekcja szachowa posiada komputer do prowadzenia turnieju szachowego, komputer szachowy, 40
sztuk zegarów szachowych, 40 kompletów szachowych, warcaby 10 kompletów oraz tablicę
magnetyczną do prowadzenia zajęć szkoleniowych. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia
szkoleniowe, to sala i hol w WOK wWĘGROWIE ul. Mickiewicza 4a.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Rozwój umiejętności przygotowanie
zawodników do turnieju szachowego
grupa dzieci najmłodszych w każdy
piątek
godz. 17.30 -19.30 WOK ul.
Mickiewicza 4 a

1 500,00    

2. nagrody: puchary, medale, statuetki,
dla zawodników turniejów szachowych
i warcabowych

2 600,00    

3. Usługa - organizacja imprezy oraz
sędziowska Turniejów szachowych i
warcabowych

1 200,00    

4. . Napoje, artykuły spożywcze dla
uczestników zadania

600,00    

5. wynagrodzenie specjalisty do spraw
rozliczeń księgowych

1 200,00    

6. materiały biurowe do realizacji zadania
– tusze do drukarek

600,00    

7. nagrody rzeczowe 1 200,00    

8. Zakup sprzętu: warcaby drewniane
20szt x 75 zł

1 500,00    

9. Wolontariusze – przygotowanie
napoje, kanapki, ciasta dla
uczestników zadania

500,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 900,00 10 000,00 900,00

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;
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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)

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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