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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 Team 360 Stopni", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000306731, Kod pocztowy: 05-077, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:
Gościniec, Numer posesji: 152a, Numer lokalu: 9, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa,
Gmina:Wesoła (dzielnica), Strona www: www.team360.pl, Adres e-mail: iblachut@team360.pl,
Numer telefonu: 609-833-555,
 
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)

Igor Błachut
 
Adres e-mail: iblachut@team360.pl Telefon: 609-833-555

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego WIOSENNE 360 - organizacja i przeprowadzenie zawodów
w maratońskim biegu i rowerowej jeździe na orientację

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

09.03.2020 Data
zakończenia

29.05.2020

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

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów "Wiosenne 360" w maratońskich
biegach i marszach oraz rowerowej jeździe na orientację i wyłonienie zwycięzców tych imprez.
Zawody zostaną przeprowadzone na dystansach 10, 25 oraz 50 km (trasy piesze), oraz 20, 50 i 100
km (trasy rowerowe). Najdłuższe trasy (50 km pieszo i 100 km na rowerze) zaliczane są do
klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach na Orientację. Realizacja zadania będzie obejmowała
przygotowanie map do zawodów, wyznaczenie i rozstawienie tras, zabezpieczenie bazy dla
uczestników imprez oraz przeprowadzenie i rozliczenie samej imprezy. W realizacji zadania wezmą
udział sędziowie i wolontariusze, czuwający nad prawidłowym przebiegiem sportowej rywalizacji,
pomiarem wyników oraz ich publikacją. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych; nie ma limitu
wieku ani ograniczeń, wynikających z konieczności posiadania licencji zawodniczych.
Na koszty organizacyjne, związane z realizacją projektu, składają się następujące kwoty:
przygotowanie i prowadzenie strony internetowej i formularza zgłoszeń oraz ich obsługa (1000
PLN), obsługa techniczna i logistyczna zawodów - jak ustawienie korytarza startu i mety,
przygotowanie stanowisk pracy dla sędziów i pomiaru czasu, przygotowanie bazy zawodów (1500
PLN), zaprojektowanie, sprawdzenie i rozstawienie tras w terenie (1000 PLN), obliczenie i publikacja
wyników (500 PLN), zakup medali, pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników rywalizacji (2500
PLN), koszty wynajmu bazy zawodów (1600 PLN), zabezpieczenie medyczne imprezy (700 PLN),
ubezpieczenie zawodów (50 PLN), zakup sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia zawodów (2000
PLN), przygotowanie wody i napojów dla zawodników (250 PLN), zapewnienie posiłków
regeneracyjnych dla zawodników (1200 PLN), obsługa księgowa imprezy (300 PLN), wydruk map i
materiałów startowych (800 PLN), wydruki reklamowe i numery startowe (500 PLN) oraz zakup
materiałów biurowych (100 PLN). Łącznie koszty przygotowania imprezy szacowane są na około
14000 PLN.
Organizatorzy przewidują pobieranie wpisowego od uczestników zadania; opłaty wpisowe za
poszczególne dystanse wyniosą odpowiednio: 40 PLN (TP 10 i TR 20), 50 PLN (TP 25 i TR 50) oraz 70
PLN (TP 50 i TR 100). Dzieci i młodzież płacą 50% stawki, czyli 20, 25 i 35 PLN. Z wnoszenia opłat za
wpisowe zwolniona jest część uczestników: zawodnicy klubu Team 360 Stopni, jak również część
zawodników z innych klubów, z którymi Stowarzyszenie Team 360 Stopni rozlicza się barterowo za
udział w innych imprezach sportowych. Wpisowe pokryje koszty własne organizatorów zawodów,
przewidziane w projekcie oferty.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji to tereny (głównie leśne) położone wokół Celestynowa.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie liczebności imprez i
wydarzeń sportowych na Mazowszu

Przeprowadzenie imprezy,
rywalizacja na trzech
dystansach biegowych i
trzech rowerowych

Wyniki zawodów,
opublikowane na stronie
www
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Możliwość aktywnego fizycznie
spędzania czasu dla mieszkańców
regionu

Udział w zawodach
przynajmniej 70 osób,
pochodzących z Mazowsza
(na ogólną liczbę ponad 110
startujących)

Wyniki zawodów,
opublikowane na stronie
www

Możliwość zapoznania się z nową
formą aktywności fizycznej dla
debiutantów oraz osób najmłodszych

Spodziewany udział
przynajmniej 15 osób
poniżej 18 roku życia; udział
w zawodach osób, które
wcześniej nie brały udziału w
takich imprezach

Analiza wyników imprezy

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

Charakterystyka oferenta

Zgodnie ze swoim statutem, Stowarzyszenie Team 360 Stopni ma na celu:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi rajdów
przygodowych,
- organizacja imprez oraz zawodów,
- współpracę z osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, które podejmują podobne
działania,
- inicjowanie i wspieranie działań, związanych z upowszechnianiem i uprawianiem turystyki, kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
- inicjowanie i wspieranie działań związanych z upowszechnianiem zdrowego stylu życia u dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów,
- inicjowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki społecznej i
zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
- inicjowanie i wspieranie działań w zakresie edukacji i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów.
Od kilkunastu lat cele statutowe są przez Stowarzyszenie regularnie realizowane, poprzez
organizację imprez sportowych i rekreacyjnych (łącznie kilkadziesiąt imprez) oraz propagowanie i
promowanie różnych form aktywności fizycznej i rekreacji (także jako sekcja orientacji sportowej,
zarejestrowana w Polskim Związku Orientacji Sportowej). Duża liczba dobrze ocenianych przez
uczestników imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie (a także sukcesy zawodników,
startujących w barwach Stowarzyszenia) pozwoliły wypracować Teamowi 360 rozpoznawalność i
dobrą markę wśród mazowieckich - a także ogólnopolskich - organizacji, zajmujących się podobnymi
zagadnieniami.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Team 360 Stopni to organizacja z powodzeniem realizująca projekty sportowe i
edukacyjne od 2008 roku na terenie całej Polski. W skład Teamu wchodzą doświadczeni
organizatorzy, mający za sobą pracę przy kilkudziesięciu projektach, zrealizowanych w ostatnich
latach przez nasze Stowarzyszenie (w tym kilkunastu na terenie Mazowsza, jak Wesołe Biegi
Górskie, WesolInO, Wiosenne 360, Mistrzostwa Polski w RJnO w latach 2017-2019 i wiele zawodów
na orientację pieszą i rowerową). W naszym dorobku są także gry miejskie (Tropy Europy’2012 –
Warszawa, Radom, Płock); Imprezy integracyjne dla firm (2011-2017). Stowarzyszenie było
organizatorem Mistrzostw Europy w rajdach przygodowych (2013) oraz Mistrzostw Świata w RJnO
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w roku 2014. Maratońskie imprezy na orientację Stowarzyszenie organizuje już kilkanaście lat; w
tym czasie nasze zawody wypracowały sobie markę ciekawych nawigacyjnie i dopracowanych
organizacyjnie zmagan.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby, wykorzystywane przy realizacji zadania, można podzielić na rzeczowe i ludzkie. Zasoby
rzeczowe, które planujemy wykorzystać przy realizacji zadania, to wyposażenie biurowe, jak
również sprzęt wykorzystywany przy organizacji zawodów (brama startowa, nagłośnienie, agregat,
zegary czy podium podczas dekoracji). Łączna wartość tych rzeczy przekracza 20 000 PLN.
Kalkulacja przewidywanych kosztów nie obejmuje wyceny wkładu rzeczowego.
Zasoby osobowe to doświadczony zespół organizacyjno-sędziowski, który będzie pracował przy
realizacji zadania. Sędziowie ci pracowali w dotychczas organizowanych przez Stowarzyszenie
imprezach; między innymi w biegach górskich, które dotychczas rozgrywane były na terenie
Wesołej i Otwocka. W skład organizatorów wchodzą między innymi:
Prezes Stowarzyszenia - Igor Błachut; ur. 1973, wykształcenie wyższe; ukończone studia
politologiczne ze specjalnością dziennikarską (1998, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Zawód wykonywany - dziennikarz; pracuje od 1992 roku.
1992-1993 (współpraca): regionalne Radio Flash (Gliwice)
1994 - 1998(współpraca), 1998 -2002: PR III Polskiego Radia
2000-2002: Radio Parlament
2008-2010: PR Euro (Program IV PR)
2006-2011 (współpraca): TV Sportklub
2018 do dziś - radio Weszło
od 2000 do dziś - TV Eurosport Polska (Discovery Group).
Współpraca przy redakcji Kroniki Sportu Polskiego (od 2004 do 2014, czyli końca tego
wydawnictwa); redakcja miesięcznika „Sportowe Wywiady”(2012), współpraca i publikacje w wielu
mediach prasowych i elektronicznych (Bieganie, Magazyn Rowerowy, BikeBoard, Barwy Sportu,
Magazyn Olimpijski, Wirtualna Polska, Onet, Eurosport.pl i inne).
Praca spikerska podczas dużych imprez sportowych (mistrzostwa świata, Europy oraz puchar świata
w rowerowej jeździe na orientację, mistrzostwa świata juniorów w biegu na orientację, puchar
świata w pięcioboju nowoczesnym) i sportowo-rekreacyjnych (Tropy Europy).
Osiągnięcia sportowe: członek narodowej kadry juniorów w biegu na orientację, medalista
mistrzostw Polski w biegu na orientację oraz narciarskim biegu na orientację, wielokrotny mistrz i
medalista MP w rowerowej jeździe na orientację, trzykrotny reprezentant i kapitan reprezentacji
Polski na mistrzostwach świata w rowerowej jeździe na orientację.
Rajdy przygodowe - starty od 1999 roku, blisko 70 startów w kraju i za granicą (Czechy, Ukraina,
Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Wielka Brytania, Turcja). Liczne zwycięstwa w prestiżowych i
mocno obsadzonych zawodach w kraju i za granicą (Zamberlan Adventure Trophy 2008, Edinburgh
Urban Rat Race 2009 - Szkocja, Mini BWC 2009, AR Montenegro 2010 - Czarnogóra), wysokie lokaty
(2. miejsce Bergson Winter Challenge 2009 – eliminacja mistrzostw świata, 3.miejsce Ferrino
Extreme Marathon 2009 -Ukraina).
W 1986 roku – zdobycie uprawnień młodzieżowego organizatora turystyki. 1987 – uprawnienia
sędziowskie w orientacji sportowej. 1993 – kurs budowniczego tras orientacji sportowej. Od 2012 –
współpraca z firmą Salomon jako konsultant d/s biegów terenowych (trailrunning). Trener sekcji
sportowej (orientacja sportowa) Stowarzyszenia Team 360 Stopni.
Organizacja i współorganizacja licznych rajdów pieszych, rowerowych i kajakowych. Imprezy na
orientację pieszą, rowerową (cykl mistrzostw Warszawy i Mazowsza 2012-2018) oraz narciarską.
Gry miejskie (Tropy Europy’2012 – Warszawa, Radom, Płock). Imprezy integracyjne dla firm (2011-
2017).
Biegi górskie – 2014-2019; praca sędziego oraz zaprojektowanie tras, na których rozgrywana jest
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rywalizacja.
Rajdy przygodowe – pomysłodawca i koordynator rajdów (2008-2018); dyrektor Mistrzostw Europy
w rajdach przygodowych (2013).
Zawody w orientacji rowerowej (MTBO, RJnO) - współgarnizator niemal wszystkich dużych imprez,
które zostały rozegrane w Polsce: Mistrzostwa Europy w RJnO (2006, 2013), Mistrzostwa Świata
(2008), kierownik zawodów na Mistrzostwach Świata w Rowerowej Jeździe na Orientację (2014),
największy w Polsce cykl zawodów Pucharu Warszawy i Mazowsza w RJnO (2012-2018).
Przewodniczący Komisji Rowerowej przy Polskim Związku Orientacji Sportowej. kierownik zawodów
i budowniczy tras na Mistrzostwa Polski w RJnO w latach 2017-2019.
Członkowie Stowarzyszenia Team 360 stopni – grupa organizacyjna; Dariusz Urbanowicz – vce
prezes Stowarzyszenia Team 360 stopni. Ur. 1975. Wykształcenie wyższe. Ukończona Wyższa Szkoła
Pedagogiczna – kierunek dziennikarstwo. Licencjat z psychologii sportu w Wyższej Szkole
Pedagogicznej. Od 2000 w pełnym wymiarze czasowym zajmuje się dziennikarstwem sportowym.
Jako zawodnik reprezentował kluby Polonia Warszawa, Legia Warszawa oraz Warszawskie
Towarzystwo Wioślarskie, Ośrodek Sportów Walki Pawła Nastuli i Antoniego Zajkowskiego oraz Klub
Judo „Musu” Krzysztofa Wiłkomirskiego. Obecnie pracownik Legii Warszawa. Od 1999 roku zajmuje
się rajdami przygodowymi. Relacjonuje do prasy wydarzenia od krajowej, po mistrzowską rangę. Z
rajdowcami przemierzył pół Polski, całe niemal Alpy i 1/12 Argentyny. Został dziennikarzem
najstarszego polskiego dziennika „Przeglądu Sportowego”, najstarszego polskiego miesięcznika
sportów wodnych „Żagle” i autorem audycji sportowych w Radiu PIN. Tam przeprowadzał wywiady
z takimi asami jak sir Edmund Hillary, Arkadiusz Pawełek, Kinga Baranowska, Mateusz
Kusznierewicz, Aleksander Domalewski, Igor Błachut, Robert Burak, Krzysztof Hołowczyc, Krzysztof
Wielicki, Leszek Cichy, Wojciech Cejrowski, Jacek Pałkiewicz, Krzysztof Baranowski, Jarosław
Kaczorowski, Szymon Syrzistie, Agnieszka Łotocka, Marcin Chochorowski, Krzysztof Starnawski,
Tomasz Kurdziel, Michał Szypliński, Mateusz Ligocki, Ben Ainslie, Borge Ousland, Marek Kamiński,
Jacek Czachor, Marek Dąbrowski, Piotr Gąsiorowski, Jędrek Bargiel, Karolina Riemen, Karolina
Wajda, Karolina Winkowska, Bartek Bernabiuk, Paweł Nastula, Krzysztof Wiłkomirski, Rafał Fronia,
Marcin Gienieczko, Zbigniew Gutkowski, Krystian Herba, Karol Jabłoński, Anna Jackowska, Tomasz
Kamiński, Staszek Karpiel, Zofia Klepacka, Przemysław Miarczyński, Piotr Knąber, Piotr Kobus, Marek
Kolbowicz, Adam Korol, Paweł Kowalski, Krzysztof Burnetko, Andrzej Osuchowski, Sebastian Litner,
Tomasz Majewski, Aleksandra Hózman Mirza Sulkiewicz itd. Pisał, mówił i występował do
niezliczonych tytułów, przed wieloma mikrofonami i wieloma kamerami. Komentuje w telewizji
SportKlub oraz okresowo Eurosport. Osiągnął sukcesy w żeglarstwie : medale mistrzostw Polski w
olimpijskiej klasie Star (aktualny wicemistrz kraju, w załodze Tomasza Holca), zwycięstwo w
regatach Sydney – Hobart (kl. IRC A) w 2001 roku, wicemistrzostwo Polski w żeglarstwie
zespołowym (w załodze Mateusza Kusznierewicza) w roku 2003 r. Publikował własne fotografie o
tematyce sportowej, miał dwie autorskie wystawy w Centrum Olimpijskim, a zdjęcia z regat
olimpijskich w Qingdao 2008 znalazły się wśród wyróżnionych prac z igrzysk w Pekinie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przygotowanie i całościowa obsługa
zawodów "Wiosenne 360"

14000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14000,0 10000,0 4000,0

V. Oświadczenia
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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. 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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