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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 Brzask, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000553247, Kod pocztowy: 03-984, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:
Umińskiego , Numer posesji: 12, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Praga-
Południe (dzielnica), Strona www: , Adres e-mail: poczta@brzask.org.pl, Numer telefonu:
721144144,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 03-984, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Umińskiego , Numer
posesji: 5, Numer lokalu: 58, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina: Praga-
Południe (dzielnica),
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Janusz Domalewski
 
Adres e-mail: janusz@brzask.org.pl Telefon: 661677677

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego V Turniej Wielkanocny

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.03.2020 Data
zakończenia

03.06.2020

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

Stowarzyszenie Brzask od początku swojej działalności prowadzi działania mające na celu:
popularyzacja i upowszechnianie sportu; rozwój różnych dyscyplin sportowych w tym w
szczególności piłka nożna, biegi, siatkówka, judo; organizacje corocznego wielostopniowego
współzawodnictwa, umożliwiającego dokonywanie analizy pracy w poszczególnych dyscyplinach
sportu, klubach z terenu Mazowsza.

Planowanym przedsięwzięciem jest organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego "V Turniej
Wielkanocny" dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego, M. St. Warszawy i Polski.
Jest to kontynuacja Turnieju Wielkanocnego organizowanego przez Stowarzyszenie Brzask od paru
lat, jest na stałe wpisany się w kalendarz imprez odbywających się w M. St. Warszawie.
Na imprezę corocznie przyjeżdża dużo drużyn z całego województwa mazowieckiego.
Przed turniejem przeprowadzone zostaną zapisy drużyn przez internet, telefonicznie i mailowo oraz
będzie możliwość zapisania drużyny na miejscu imprezy.
Przybliżony termin imprezy to 14.03.2020. Impreza będzie składać się z turnieju piłkarskiego w
dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci urodzonych w latach 2010-2014. W turnieju planowany
jest udział od 16 do 24 drużyn (dlatego planujemy zakup 300 medali, żeby przy 24 drużynach żadne
dziecko nie zostało bez medalu). Każda drużyna będzie liczyć od 10 do 15 zawodników i trener oraz
opiekunowie. Planowany jest udział około 500 osób (łącznie z piknikiem rodzinnym).
Nagrody jakie zostaną wręczone : dla każdej drużyny dyplom drewniany z podziękowaniem za
udział, medal dla każdego uczestnika. Nagrody indywidualne : najlepszy strzelec, najlepszy
bramkarz, MVP turnieju, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej.
Grupą docelową są dzieci i młodzież z województwa mazowieckiego i z całej Polski.
Turniej będzie rozgrywany na boisku przy ul. Małcużyńskiego 4 lub przy ul. Koncertowej 4, gdzie
zostanie stworzonych od 2 do 4 boisk zgodnie z wymogami PZPN w zależności od kategorii
wiekowej.
Zawodnicy będą mieli do dyspozycji szatnie, dla uczestników będzie też dostępny foodtruck, gdzie
odpłatnie będą mogli coś zjeść.
Zawodnicy będą mieli dostęp do wody kranowej.
Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem NNW, a kadra i organizatorzy ubezpieczeniem OC
(stowarzyszenie dysponuje całorocznym ubezpieczeniem OC na organizację imprez sportowych).
Nad przebiegiem imprezy będzie czuwał wykwalifikowany koordynator, menadżer sportu. Obsługa
techniczna to doświadczona kadra, która brała już udział w kilkunastu podobnych imprezach. Wśród
kadry będą pracować wolontariusze.
Organizator posiada niezbędne zasoby rzeczowe do przeprowadzania imprezy, między innymi 8
bramek piłkarskich, 200 znaczników, 30 piłek itd.
Podczas imprezy będzie pracować od 2 do 4 sędziów piłkarskich (w zależności od lokalizacji), 2
sędziów stolikowych, 3 osoby obsługi technicznej (w tym 2 wolontariuszy), 1 osoba obsługi
medycznej, dodatkowo 1 wolontariusz do obsługi administracyjnej zadania

Miejsce realizacji

Turniej rozgrywany będzie na hali sportowej przy Szkole nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. lub na
boisku OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba drużyn i zawodników biorących
udział w turnieju

minimum 16 drużyn, 240
zawodników

Elektroniczne i papierowe
karty zgłoszeniowe wraz z
listami uczestników.
Protokoły meczowe. Liczba
wydanych medali i
dyplomów.

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Brzask założone przez twórców pierwszych, amatorskich rozgrywek piłkarskich i
klubu piłkarskiego w Warszawie - Liga Ursynowska, inicjatorów Pucharu Wyżyn, a także
organizatorów szeregu przedsięwzięć non-profit, skierowanych do dzieci i młodzieży, domów
dziecka, przedszkoli czy szkół, a wśród nich: „Etyka i Sport ”, Warsztaty ze Sztuką, „Sportowi idole
czytają dzieciom” i blisko 200 turniejów piłkarskich takich jak : Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy
Piłki Nożnej dla domów dziecka, Puchar Wyżyn, Mistrzostwa Warszawy Szóstek i Siódemek
Piłkarskich, Turniej Niepodległości, Turniej Barbórki itp. W chwili obecnej, najaktywniejsi członkowie
Stowarzyszenia Brzask mogą pochwalić się już prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w
organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć w tym klubów sportowych, treningów piłkarskich i
imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Stowarzyszenie nieustannie dąży do promowania i
podejmowania aktywności fizycznej, zdrowego, aktywnego trybu życia. Mimo silnego nacisku na
sport i rekreację, planując swoje przedsięwzięcia Stowarzyszenie uwzględnia również kulturę, mając
świadomość, że tempo życia i natłok obowiązków, zarówno rodzinnych jak i zawodowych, często
uniemożliwiaja uczestnictwo w życiu kulturalnym. Dlatego obok turniejów sportowych i zajęć
rekreacyjnych Stowarzyszenie Brzask organizuje również wydarzenia kulturalne, takie jak gry
miejskie poruszające tematykę Powstania Warszawskiego, koncerty muzyki klasycznej czy warsztaty
artystyczne. Specjalizacją Stowarzyszenia Brzask jest przede wszystkim trafienie w potrzeby
mieszkańców. Tak było z programemWarszawa Jest Fit. To te potrzeby wyznaczają kierunek
rozwoju Stowarzyszenia i ukierunkowują plany wszystkich przyszłych projektów. Przy realizacji
celów statutowych, Stowarzyszenie Brzask często współpracuje z jednostkami samorządu
lokalnego. Aby nasze realizacje były przede wszystkim celowe, Stowarzyszenie często współpracuje
z mediami, które w znacznym stopniu przyczyniają się do propagowania pozytywnych efektów
podejmowanych działań. Stowarzyszenie Brzask ma zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne cele
działalności. Wewnętrzne to działania mające na celu pomoc i wsparcie jej członków oraz innych,
zgłaszających się do niej osób, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem, społecznym i
zawodowym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez tworzenie
miejsc pracy przy organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

przeszłości Stowarzyszenie Brzask organizowało m.in.:
- I i II Turniej Flagi- były to wydarzenia medialne, pod patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
- XIV, XV, XVI edycję Turnieju Niepodległości dla 64 drużyn przy współpracy z Ministerstwem
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Obrony Narodowej i Urzędem Marszałkowskim. Udział wzięło blisko 1000 uczestników i ponad
tysiąc widzów przez dwa dni. Turniej otrzymał następujące patronaty: Polski Związek Piłki Nożnej,
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Patronat Prezydenta M.St. Warszawy, marszałek Senatu
- VI Wielką Rywalizację Miast – Wołomin 2016 przy współpracy z Ministerstwem Obrony
Narodowej. Udział wzięło ponad 600 uczestników i niemal tysiąc widzów.
- IX Charytatywny Turniej Piłkarski "Trzej Królowie Dzieciom"
- "X Puchar Jesieni"- turniej piłki nożnej
- II, III i IV Turniej piłkarski dla dziewcząt „Dziewczyny grają – Bielany 2017”
- II, III i IV Turniej Wielkanocny - turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży - udział 48 drużyn i ponad
150 widzów
- III Turniej piłkarski dla dziewcząt „Dziewczyny grają – Bielany 2017”
- Warszawa jest fit – program zajęć na siłowniach plenerowych - edycja 2017 - udział 640
uczestników 60+ w projekcie
- Gra Miejska „Włochy 44” - 2017 - udział 160 osób w grze miejskiej
- XVI Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy - Ursus 2017 - udział 16 drużyn i ponad 500 widzów
- XXI i XXII Puchar Wyżyn - Międzypokoleniowy Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej
Wszystkie działania odbywały się przy współpracy m.in. z Parafią Jana Pawła II, Polskim Związkiem
Piłki Nożnej, Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, Spółdzielnią Mieszkaniową "Wyżyny",
Spółdzielnią Mieszkaniową "Gocław-Lotnisko", Fundacją PGZ, Szkołą Podstawową nr 312, Szkołą
Podstawową nr 279, korzystając z dotacji finansowych Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa
Obrony Narodowej w Warszawie lub Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- 10 piłek rozmiar nr 4 - dla dzieci - 100 sztuk znaczników dla dzieci - 1 kolumna z nagłośnieniem,
mikrofon bezprzewodowy - aparat fotograficzny - 2 tablety firmy Lenovo - 2 wyposażone apteczki
medyczne - serwis internetowy przystosowany do kompleksowej obsługi turniejów www.mlf.org.pl:
zamieszczanie wyników online - wynik na bieżąco aktualizowane podczas turnieju, tworzenie
terminarzy, tworzenie grup turniejowych, dodawanie newsów i grafik,

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajem obiektów sportowych (9
godzin)

2700,0    

2. Zakup medali dla wszystkich
uczestników z informacją o
współfinansowaniu zadania przez
Samorząd Województwa
Mazowieckiego (300 szt)

3600,0    

3. Obsługa sędziowska (4 osoby * 8
godzin)

2560,0    

4. Obsługa medyczna (8 godzin) 800,0    

5. Sędziowie stolikowi (2 osoby * 8
godzin)

800,0    

6. Zakup pucharów i statuetek (6 sztuk
pucharów, 6 sztuk statuetek)

900,0    
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7. Obsługa techniczna (wolontariusze 2
osoby* 10 godzin)

1000,0    

8. Obsługa techniczna (1 osoba* 9
godzin)

630,0    

9. Obsługa administracyjna zadania
(wolontariusz)

500,0    

10. Zakup dyplomów drewnianych (24
sztuki)

1440,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14930,0 10000,0 4930,0

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.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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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