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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 Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000564055, Kod pocztowy: 26-432, Poczta:Wieniawa, Miejscowość:
Pogroszyn, Ulica: Pogroszyn 51, Numer posesji: -, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie,
Powiat: przysuski, Gmina:Wieniawa, Strona www: , Adres e-mail:
stowarzyszeniepogroszyn@interia.eu, Numer telefonu: 503977320,
 
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)

MAŁGORZATA HADAS
 
Adres e-mail: stowarzyszeniepogroszyn@interia.eu 
Telefon: 503 977 320

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego II Amatorski Turniej badmintona - BADMINTOMANIA 2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.06.2020 Data
zakończenia

11.09.2020

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

W ramach proponowanej oferty Stowarzyszenie nasze zorganizuje amatorski turniej badmintona „
BADMINTOMANIA –POGROSZYN 2020 ”. Proponowany turniej jest przedsięwzięciem mającym na
celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem
popularyzacji badmintona w wśród mieszkańców Gminy Wieniawa w województwie mazowieckim.
W roku 2019 w naszej miejscowości odbyła się pierwsza edycja turnieju i cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Wychodząc na przeciw potrzeb mieszkańców gminy którzy docenili tą dyscyplinę
sportu oraz chcąc zainteresować szerszą liczbę odbiorców postanowiliśmy zorganizować podobny
turniej w tym roku. Mając doświadczanie z roku poprzedniego tegoroczny turniej zostanie
nieznacznie zmodyfikowany organizacyjnie oraz do imprezy sportowej zostanie dodany Rodzinny
Piknik Sportowy .Chciebyśmy aby turnirj ten w przyszłosci stał sie impreza cykliczną / coroczną.
Forma turnieju pozwoli na przybliżenie uczestnikom zasad, reguł badmintona oraz pokazanie
zdrowego współzawodnictwa miedzy zawodnikami. Udział gości przybyłych, w tym dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, niekiedy całych rodzin, przyczyni się także do propagowania aktywnie spędzania
wolnego czasu a tym samym pozwoli ukazać iż uprawianie sportu winno być czynnością codzienną i
w pełni naturalną.
Dlaczego badminton ? Badminton, podobnie jak pływanie, można uznać za „wysiłkowego oszusta”.
Przyjemność gry i ekscytujący element rywalizacji wpływają na to, że czas twojej aktywności jest
znacznie wydłużony. Grając w badmintona, po prostu świetnie się bawisz i mniej odczuwasz
niesamowitą pracę fizyczną, jaką wykonuje właśnie twoje ciało. Gra w badmintona jest dla każdego
niezależnie od wieku, wzrostu czy wagi a co za tym idzie jest dyscypliną sportowa integrującą a nie
dzieląca społecznie. Badminton warto uprawiać już na poziomie rekreacyjnym ponieważ tak też
można rozwijać się fizycznie a przy okazji dostarczyć sobie sporo pozytywnych emocji i adrenaliny.
Nadrzędnym celem realizacji projektu jest popularyzacja sportu jakim jest badminton i
upowszechnienie kultury fizycznej, wpływającej na rozwój społeczności Województwa
Mazowieckiego, z naciskiem na społeczność lokalną Gminy Wieniawa, poprzez organizację
Amatorskiego turnieju badmintona „BADMINTOMANIA - POGROSZYN 2020” w Pogroszynie. Przez
realizację projektu będziemy wpływać na promocję obszarów wiejskich – w tym gminy Wieniawa i
miejscowości Pogroszyn , pokazując że nawet w niewielkich ośrodkach jest jakim jest gmina wiejska
Wieniawa istnieje możliwość tworzenia wydarzeń popularyzujących sport. Popularyzacja
badmintona jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich. Poprzez realizację naszego
działania chcemy pobudzać do aktywności fizycznej, promować zdrowe postawy, zdrowe żywienie,
pokazać, że sport może stać się inspiracją i sposobem na życie oraz sposobem na spędzenie
wolnego
czasu. Chcemy dać młodym ludziom dobre wzorce współzawodnictwa oraz szerzyć pozytywne
postawy sportowe „fairplay”. Podczas trwania Turnieju , zaproponujemy dzieciom, młodzieży
dorosłym zajęcia sportowe, które będą potrafiły je zaciekawić, a jednocześnie odciągnąć od
typowych „przywar cywilizacyjnych”, jakim jest nadmierne korzystanie z komputerów, Internetu,
czy też telefonów, prowadzące chociażby do uzależnień i zjawiska otyłości. Chcemy pokazać że
także na obszarach niewielkich jak Pogroszyn, mimo braku odpowiedniej infrastruktury i tradycji
sportowych jesteśmy w stanie zorganizować turniej na najwyższym poziomie. A także chcemy
pokazać, że dzięki wspólnemu wysiłkowi,nieodpłatnej pracy członków naszego Stowarzyszenia
jesteśmy w stanie zmieniać postawy mieszkańców, kreując w nich postawy prozdrowotne,
propagować aktywność fizyczną, hartować młodzież i kształtować w nich odpowiednie postawy
przez sport. Poprzez zagospodarowanie czasu wolnego chcemy przeciwdziałać patologiom
społecznym - narkomanii, nikotynizmu oraz alkoholizmowi, które często rozpoczynają się przez brak
zajęcia - oraz chorobą cywilizacyjnym takim jak nadwaga oraz otyłość, które często są początkiem
jeszcze większych chorób. Niestety Gmina Wieniawa charakteryzuje się również wysoką stopą
bezrobocia wynoszącą 20,1% . Bezrobocie skutkuje mniejszą skalą korzystania przez społeczność
wiejską z ofert edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych np. sportowo-kulturalnych. Dlatego walcząc z
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tymi zjawiskami chcemy stworzyć szansę nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach sportowych,
które na co dzień nie są dostępne w całym powiecie przysuskim. Zainspirujemy młodzież do
działania, a zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która zapewni nam
efektywność realizacji zamierzonych celów.
Zadanie 1.
W celu usprawnienia realizacji projektu utworzone zostanie Biuro Projektu, które znajdować się
będzie w świetlicy wiejskiej w Pogroszynie i będzie odpowiedzialne za obsługę administracyjno -
techniczną zadania ( tj. przekazywanie informacji o zawodach drukowaniem i rozpowszechnianiem
plakatów, przyjmowanie zgłoszeń, zakup sprzętu sportowego, medali i nagród rzeczowych dla
uczestników turnieju oraz organizacje rodzinnego pikniku sportowego podsumowującego turniej.)
Pomieszczenia udostępnione dla Projektu wyposażone są w komputer, drukarka i sprzęt biurowy. W
biurze swoją pracę świadczyć będzie Koordynator projektu osoba posiadająca odpowiednie
doświadczenie i wiedzę w zakresie koordynowania projektów i ich rozliczania, posiadająca
doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Koordynator
projektu odpowiedzialny będzie za zarządzenie projektem, koordynację działań, komunikację,
zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu, działania promocyjne oraz rozliczenie projektu W
ramach realizacji projektu pracować będą osoby posiadające doświadczenie przy realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, środków unijnych.
Zadanie 2.
Promocja projektu. W ramach działań zamierzamy realizować kampanię medialną,
upowszechniającą realizację projektu. W tym celu zamierzamy dobrać odpowiednie narzędzia
informacyjne, za pomocą których przekazywać będziemy komunikaty do mediów,
zainteresowanych osób, uczestników. Działania w tym kierunku będą dwutorowe w postaci
plakatów oraz przy pomocy wykorzystania nowych mediów – marketingu internetowego, a także za
pomocą wykorzystania kanałów społecznościowych. Informację o realizacji projektu będą
publikowane na stronie Partnera projektu - Gminy Wieniawa. Wolontariusze zaprojektują i
rozpowszechnią plakaty i ulotki z informacją o turnieju. Plakaty w ilości 50 szt zostaną wydrukowane
w profesjonalnej drukarni.
Zadanie 3.
Turniej " BADMINTOMANIA - POGROSZYN 2020" będzie amatorskim wydarzeniem sportowo-
rekreacyjnym i zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym. Odbędzie się na specjalnie do tego
przygotowanym boisku tuż przy centrum sportowo- rekreacyjnym Pogroszyna. Dla usprawnienia i
profesjonalnego przeprowadzenia turnieju z dotacji chcemy zakupić niezbędne części wyposażenia
boiska wielofunkcyjnego (tj. piłkochwyty 15m x 4 m). Wyposażenie to posłuży nam nie tylko w dniu
turnieju ale będzie stałym wyposażeniem boiska na którym będziemy mogli w przyszłości
organizować też inne turnieje sportowe.
Turniej badmintona rozpocznie się się od rejestracji zawodników oraz podpisaniu regulaminu
zawodów. Następnie zarejestrowani zawodnicy będą mogli rozgrzać się na dwóch specjalnie
przeznaczonych do treningu dodatkowych boiskach . Zawody odbędą się na boisku głównym
mieszczącym się w centrum infrastruktury sportowej. Boisko to spełnia wszystkie wymagania do
przeprowadzenia tego typu rozgrywek.
Proponujemy harmonogram turnieju :
10.00 - 10.30 - rejestracja zawodników
10.30 - 11.00 - rozgrzewka indywidualna zawodników
11.00 - uroczyste przywitanie uczestników i otwarcie turnieju
11.00 - 18.00 - rozgrywki
18.00 - ceremonia rozdania nagród
18.30 - Piknik Sportowy
Turniej przewiduje rozgrywki w 2 lub 3 grupach wiekowych grupach wiekowych- dzieci/młodzież i
dorośli ( ilość grup wiekowych uzależniona będzie od ilości zgłoszonych zawodników ). Zakładamy
frekwencje min. 50 zawodników.
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Dzieci i młodzież i dorośli będą rywalizowały w grach pojedynczych mieszanych w poszczególnych
kategoriach wiekowych dając tym samym uczestnikom możliwość zagrania w preferowany dla
siebie sposób. Wszyscy uczestnicy turnieju dostaną pamiątkowe medale a zwycięzcy
poszczególnych kategorii dzieci/ młodzież od miejsca 1-4 puchary/statuetki i nagrody rzeczowe w
postaci sprzętu sportowego. Dzieci/młodzież uczestniczące w turnieju bez względu na wygraną
pamiątkowe upominki.
Nad regulaminowym przebiegiem rozgrywek będzie czuwał sędzia główny.

Zadanie 4 Rodzinny Piknik sportowy
Impreza rozpocznie się już w trakcie turnieju badmintona będzie miała charakter animacyjny
integrujący całe rodziny ( szczególnie najmłodsze dzieci które nie mogły wziąć udziału w turnieju) z
elementami sportowej rywalizacji w rożnych dziedzinach sprawnościowych. Podczas Rodzinnego
Pikniku Sportu odbędą się zawody i turnieje sportowe z nagrodami mające na celu popularyzowanie
kultury fizycznej , propagowanie sportu i zdrowego sposobu życia, a także zachęcenie najmłodszych
do rywalizacji w rożnych konkurencjach sportowych i kategoriach wiekowych. Zaplanowano wiele
form aktywności oraz konkurencji sportowych na świeżym powietrzu.
Zaplanowano konkurencje sprzyjające integracji rodzinnej:
*slalom z przeszkodami,
*zabawy z piłką i wykorzystaniem muzyki,
*skoki na skakance
*kręcenie hula-hop
*przeciąganie liny
*rzuty do celu
*tor przeszkód.
Dla najmłodszych zaplanowano gry i zabawy sportowe prowadzone przez doświadczonego
animatora sportu i rekreacji .Wynagrodzenie animatora będzie pokryte z przyznanej dotacji.
Uczestnicy wszystkich konkursów sportowych szczególnie dzieci i młodzież dostaną nagrody w
postaci drobnego sprzętu sportowego . Przewidywana liczba uczestników konkursów to około 20
dzieci ( uczestnicy którzy dostaną nagrody). Po zakończeniu turnieju wszyscy uczestnicy będą się
integrować przy muzyce i pysznościach przygotowanych przez wolontariuszy ze stowarzyszenia.
Zapewniona zostanie opieka medyczna dla uczestników Turnieju i Pikniku sportowego
Projekt skierowany jest do rożnych grup wiekowych tj. dzieci, młodzieży i osób dorosłych. ( Rodzin).
Poprzez organizacje turnieju chcemy wpłynąć na wszystkich odbiorców - dzieci i młodzież odciągnąć
od telefonów i komputerów a rodzicom pokazać ze istnieje zdrowa i atrakcyjna forma spędzania
wolnego czasu z całą rodziną. W dzisiejszym świecie gdzie każdy pędzi a sami jesteśmy zestresowani
i pochłonięci praca ta forma wypoczynku wydaje się najstosowniejsza. Zakładamy że turniej nasz
podobnie jak wiele innych tego typu imprez organizowanych przez nasze stowarzyszenie będzie
cieszył się duża popularnością. Proponowana przez nas oferta wypoczynku i aktywnego spędzenia
czasu wolnego przyciągnie na turniej i rodzinny piknik sportowy około 100 osób. Innowacyjna
dyscyplina sportu dająca szanse wszystkim na uczestnictwo w turnieju zwiększa atrakcyjność oferty.

Miejsce realizacji

Proponowany do realizacji Amatorski turniej badmintona „BADMINTOMANIA - POGROSZYN 2020”
będzie zorganizowany w Poroszynie, gmina Wieniawa na boisku wiejskim przy świetlicy wiejskiej w
Pogroszynie. Teren ten jest jak najbardziej idealnym miejscem do organizacji imprez rekreacyjno-
sportowych. Posiadamy tam całe zaplecze sportowe, rekreacyjne i cateringowe które pozwoli na
sprawną i profesjonalną organizacje turnieju i imprezy podsumowującej turniej (pikniku
sportowego). Możemy nadmienić iż w tym właśnie zorganizowaliśmy z dużym sukcesem Turniej
piłki nożnej Orlików Pogroszyn 2017 a w roku 2019 pierwszy Amatorski turniej badmintona oraz
Rodzinny dzień sportu . Wszystkie imprezy cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców
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Gminy Wieniawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Podniesienie jakości życia
mieszkańców przez doposażenie
boiska wielofunkcyjnego do gry -

zakup wyposażenia boiska -
Piłkochwyty 15m x 4 -1 szt

faktura zakupu

Popularyzacja badmintona wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych;
Wdrażanie nawyku regularnego
uprawiania sportu.

Organizacja rozgrywek
amatorskiego turnieju
badmintona 1 impreza

Lista uczestników min 50
zawodników, zdjęcia z
imprezy

Wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu zdrowego współzawodnictwa
sportowego "fair-play"

Zatrudnienie sędziego
czuwającego nad
prawidłowym przebiegiem
rozgrywek - wynagrodzenie

Umowa o dzieło, protokół z
przeprowadzonych
rozgrywek

Stworzenie dzieciom, młodzieży i
dorosłym możliwości atrakcyjnego
spędzania wolnego czasu. Integracja
środowisk lokalnych i sportowych
poprzez aktywizacje społeczną

Organizacja rozgrywek
amatorskiego turnieju
badmintona - 1 impreza
Organizacja Rodzinnego
pikniku sportowego - 1
impreza

Lista uczestników wspólnie
około 100 osób , zdjęcia

Zwiększenie uczestnictwa dzieci i
młodzieży we współzawodnictwie
sportowym, podniesienie poziomu
wyszkolenia sportowego a dzięki
uzyskanym wynikom wzmocnienie
poczucia własnej wartości. Nagroda za
uzyskane wyniki

Organizacja rozgrywek
amatorskiego turnieju
badmintona - nagrody - 50
szt , trofea sportowe (
medale 50 szt; puchary/
statuetki - 11 szt

Faktura zakupu .Lista
nagrodzonych uczestników/
lista odbioru nagród i
trofeów sportowych.

Promocja turnieju sportowego Plakaty 50 szt. Faktura za wydruk, projekt
plakatu

Koordynacja turnieju sportowego Zatrudnienie Koordynatora
projektu 1 szt.

Umowa o dzieło

Bezpieczne przeprowadzenie zawodów Zatrudnienie osoby z
kwalifikacjami do udzielania
pierwszej pomocy
medycznej 1 szt.

Umowa o dzieło

Promocja wolontariatu Uczestnictwo wolontariuszy
w projekcie min 12 osób

Umowy o wolontariat

Organizacja animacji sportowych dla
dzieci

Udział dzieci w zawodach
animacji sportowych dzieci -
nagrody 20 szt

Lista odbioru nagród
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Organizacja animacji sportowych dla
dzieci

Zatrudnienie Koordynatora
sportu i rekreacji

Umowa o dzieło

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn powstało w 2015 roku jako organizacjia działająca
non- profit wspierająca zrównoważony rozwój wsi Pogroszyn. Organizacja nasza jak i realizacja
projektów opiera się głównie na pracy wolontariuszy / członków stowarzyszenia. Nie posiadamy
żadnych zasobów finansowych które moglibyśmy przeznaczyć na realizacje projektów . Pomimo to
działamy prężnie od pięciu lat pozyskując środki finansowe z funduszy zewnętrznych tym samym
rozwijając i promując naszą małą ojczyznę jaka jest wieś Pogroszyn i Gmina Wieniawa. W ostatnich
5 latach zrealizowaliśmy blisko 20 projektów sfinansowanych z funduszy zewnętrznych które
doprowadziły do rozkwitu naszej wsi. Były to projekty rozwijające infrastrukturę sportowo
rekreacyjną naszej wsi ( budowa skweru wiejskiego, altany biesiadnej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę czy badmintona , siłowni
plenerowej , placu zabaw dla dzieci, miejsca ogniskowego czy informacyjno edukacyjnego o
Pogroszynie. Dbamy także tradycje i promocje dziedzictwa i walorów kulturowych regionu (
organizacjia oraz uczestnictwo w corocznych imprezach integracyjnych , kulturowych i
patriotycznych ). Największymi nagrodami oraz docenieniem naszych starań było wyróżnienie jakie
dostaliśmy w 2018 roku w konkursie Marszałka Województwa Mazowieckiego na najaktywniejsze
sołectwo KSOW " Sukcesy widać po sąsiedzku" oraz Nagroda Główna w konkursie zorganizowanym
przez LGD Razem dla Radomki "Najaktywniejsza organizacja NGO - 2019 ".

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie nasze posiada doświadczenie w realizacji projektów sportowych . W ostatnich
trzech latach naszej działalności zrealizowaliśmy 5 projektów promujących i upowszechniających
kulturę fizyczna i sport tj.

1. 2017 r - Projekt pt. " Dobrego początku ciąg dalszy " Budowa boiska wiejskiego" dofinansowany z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO Mazowsze Lokalnie w ramach którego wolontariusze
wybudowali trawiaste boisko typu Orlik. W ramach tego projektu we wsi powstała także drużyna
piłkarska Orlików wyposażona w profesjonalne stroje sportowe oraz zorganizowany został Turniej
Piłki Nożnej Orlików w którym drużyna z Pogroszyna zdobyła II miejsce.

2. 2018 r - Projekt pt. "Senior Fit" - dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach
projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. W ramach projektu powstał
profesjonalny park siłowni plenerowej z urządzeniami specjalnie dedykowanymi dla seniorów
promujący zdrowy i aktywny tryb życia dla osób 50+.

3. 2018 r- Projekt pt. "Plac zabaw dziecięca radość" - dofinansowany był współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Radomki”. W ramach projektu powstał plac zabaw dla dzieci promujący ruch i aktywne spędzanie
wolnego czasu wśród dzieci i opiekunów. r

4. 2019 r. - Projekt pt. Amatorski turniej badmintona - BADMINTOMANIA 2019" dofinansowany z
budżetu Województwa Mazowieckiego - Biuro Sportu. W ramach projektu doposażone zostało
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boisko wielofunkcyjne w Pogroszynie na którym odbył się Amatorski turniej badmintona. Celem
projektu było upowszechnianie ku;tury fizyczne i sportu wśród mieszkańców wsi.

5. 2019 r. - Projekt pt. "Rodzinny Dzień Sportu" dofinansowany w ramach konkursu start -up
organizowanego przez LGD "Razem dla Radomki". Celem projektu była integracja społeczna rodzin i
propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi oraz
promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Najmocniejszą stroną naszej organizacji są wspaniali i bezinteresowni ludzie którzy całym sercem
zaangażowani są w to co wspólnie robimy dla dobra wspólnego. W ostatnich 5 latach
zrealizowaliśmy blisko 20 projektów które doprowadziły do rozkwitu naszej wsi. Wszystkie projekty
zostały zrealizowane dzięki poświeceniu i determinacji wolontariuszy którzy swoja praca dbają o
rozwój naszej małej Ojczyzny. Wolontariusze / członkowie stowarzyszenia są bardzo zaangażowani
w realizacje każdego kolejnego projektu naszego stowarzyszenia. To własnie te wszystkie cechy
chcemy wykorzystać w organizacji turnieju upowszechniającego badmintona w Pogroszynie i
zapewniamy ze pozyskane środki nie będą zmarnowane.
W ramach prac wolontariackich zaprojektujemy i rozpowszechnimy plakaty promujące i
informujące o turnieju. Nasi wolontariusze również samodzielnie przygotują teren i boisko do
turnieju jak również uporządkują teren po rozgrywkach. Nasze panie wolontariuszki przygotują
posiłek dla uczestników turnieju i poczęstunek dla uczestników pikniku i zadbają by jedzenie było
smaczne i zdrowe. W naszej organizacji posiadamy silne zaplecze organizacyjne które zadba by
wszystkie prace przebiegły terminowo a projekt został rozliczony w czasie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup sprzętu wyposażenia boiska 2700,0    

2. Zakup trofeów sportowych 550,0    

3. Zakup nagród rzeczowych 2500,0    

4. Napoje i posiłek regeneracyjny dla
uczestników turnieju

1000,0    

5. Zakup art. spożywczych i
przemysłowych - Piknik Sportowy

1400,0    

6. Wynagrodzenie sędziego 500,0    

7. Wynagrodzenie animatora sportu i
rekreacji

300,0    

8. Obsługa medyczna zawodów -
1 osoba x12 godz. x 25 zł) -wolontariat

300,0    

9. Promocja wydarzenia ( plakaty )
projekt, dystrybucja 150 zł
(wolontariat )
druk ( 250 zł ) - dotacja

400,0    

10. Koordynacja i rozliczenie projektu 800,0    
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11. Praca wolontariuszy przy
przygotowaniu i obsłudze turnieju i
pikniku sportowego ( 10 osób x 8 godz.
x 25 zł) - wolontariat

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12450,0 10000,0 2450,0

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;

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)
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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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