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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego JEŹDZIECKA MAJÓWKA Z IDOLEM - zawody jeździeckie z udziałem
mistrza sportu oraz pierwsza przygoda z koniem

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-05-01 Data

zakończenia 2019-05-31

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Uczniowski Klub Sportowy Vacat Eventing Sulbiny
forma prawna: stowarzyszenie
Rejestr Klubów Sportowych prowadzony przez Starostę Powiatu Garwolińskiego: EKS 4221.11.2018
adres siedziby: Nadwodna 46, 08-400 Sulbiny, poczta: Garwolin

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: uksvacat@wp.pl, telefon: 604134100

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jakub Tropiło, adres e-mail: uksvacat@wp.pl, telefon: 604134100

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Przeprowadzenie zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody dla dzieci, młodzieży i dorosłych w atmosferze
sportowego pikniku, w których najważniejsza będzie możliwość wystartowania z Idolem. W zawodach będą uczestniczyć
osoby z terenu Mazowsza w tym dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zawody będą miały
charakter skokowy z przeszkodami skokowymi, częściowo ucharakteryzowanymi na terenowe oraz kilkoma przeszkodami
terenowymi. Charakter przeszkód będzie dopasowany do umiejętności jeździeckich uczestników. Każdy przejazd będzie
omówiony z każdym z uczestników przez Idola, którym będzie Marta Dziak-Gierlicz: zawodniczka wkkw, medalistka
Mistrzostw Polski różnych kategorii wiekowych, uczestniczka Światowych Igrzysk Jeździeckich w Normandii. Idol
zademonstruje i omówi optymalne zasady przejazdu. Chętne osoby z widowni (uczestników pikniku), które nie jeździły
wcześniej konno będą mogły po raz pierwszy w życiu usiąść w siodle w czasie przeznaczonym na oprowadzanie koni w
ręku.
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Cel realizacji zadania
1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, wśród mieszkańców Mazowsza głównie dzieci i młodzieży. Pokazanie, że
aktywność fizyczna jest zajęciem, które można wykonywać wspólnie, rodzinnie.
2. Przedstawienie sportu i aktywności ruchowej jako innego niż media społecznościowe sposobu na zawieranie znajomości
i przyjaźni.
3. Stworzenie możliwości do bliższego poznania społeczności lokalnej z ciekawą osobą i jej osiągnięciami. Pokazanie jak
aktywność sportowa może wpłynąć na osobisty rozwój.
4. Pokazanie, że pozornie elitarny i drogi sport można uprawiać na poziomie rekreacyjnym pozwalającym stać się pasją.

Miejsce realizacji zadania
Powiat garwoliński

Grupa odbiorców zadania
Dorośli, dzieci i młodzież z Mazowsza. W zawodach do 20 par jeździec-koń oraz chętni do oprowadzania bez zakładanego
limitu.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Stowarzyszenie posiada niezbędne zasoby rzeczowe (konie do oprowadzania, ogłowia, siodła, kamizelki ochronne, kaski) i
osobowe (Zarząd, wolontariusze) do przeprowadzenia zawodów i pikniku.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Pokazanie na przykładzie wspaniałej kariery sportowej, że systematyczna praca na zajęciach sportowych może stać się
stylem życia.
2. Zachęcenie do uprawiania sportu i upowszechnienie kultury fizycznej jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
3. Pokazanie, że aktywność sportowa może być formą wspólnego spędzania czasu wolnego przez rodziny i znajomych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1

Przygotowanie zawodów z Idolem,
ustalenie harmonogramu, organizacja

transportu, zaproszenia i
potwierdzenia - praca społeczna

(wkład osobowy)

250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

2

Wynajem parkuru, placu do
rozprężenia przed startem, boksów

dla koni (łącznie ze ścieleniem
boksów i zapewnieniem paszy), myjki

do mycia koni po zawodach i
przeszkód skokowych oraz krosowych

2 000,00 zł 1 600,00 zł 400,00 zł

3
Zakup materiałów i drobnego sprzętu

sportowego niezbędnych do
przeprowadzenia zawodów

1 500,00 zł 1 200,00 zł 300,00 zł

4

Wynagrodzenie trenerów
prowadzących zawody (w tym Idola) i
opiekujących się uczestnikami (w tym
udostępnienie koni dla uczestników

zawodów nie posiadających
własnych)

2 000,00 zł 1 600,00 zł 400,00 zł
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5

Wynagrodzenie trenerów
prowadzących zajęcia z osobami

wsiadającymi na konia pierwszy raz w
życiu

1 000,00 zł 800,00 zł 200,00 zł

6 Obsługa medyczna 350,00 zł 250,00 zł 100,00 zł

7 Obsługa weterynaryjna 350,00 zł 250,00 zł 100,00 zł

8
Nagrody dla uczestników (wszystkich)

zawodów: puchary, dyplomy,
upominki

1 000,00 zł 800,00 zł 200,00 zł

9 Woda i przekąski dla uczestników
zawodów 600,00 zł 400,00 zł 200,00 zł

10

Obsługa techniczna (zaprojektowanie
i ustawienie parkuru, przygotowanie

podłoża parkuru i placu do
rozgrzewki, serwis sprzątający, służba

porządkowa, obsługa spikerska)

1 000,00 zł 800,00 zł 200,00 zł

11
Promocja zawodów, projekt i druk
ulotki reklamującej wydarzenie oraz

jej dystrybucja.
500,00 zł 400,00 zł 100,00 zł

Koszty ogółem: 10 550,00 zł 8 100,00 zł 2 450,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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