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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: Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000643759, Kod pocztowy: 05-825, Poczta: Grodzisk Mazowiecki, Miejscowość: Książenice, Ulica:
Ul. Młodości, Numer posesji: 6, Województwo:mazowieckie, Powiat: grodziski, Gmina: Grodzisk
Mazowiecki, Strona www: , Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl, Numer telefonu:
797-361-058,
 
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)

Rafał Gajdzik
 
Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl 
Telefon: 797-361-058

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego III RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2021 Data
zakończenia

31.05.2021

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

W ramach proponowanej oferty Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice zorganizuje „III
Rodzinny turniej tenisa stołowego” w dniu 08.05.2021 r. w Książenicach. Proponowany turniej jest
cyklicznym przedsięwzięciem rekreacyjno-sportowym mającym na celu wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji tenisa
stołowego wśród mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz okolicznych miejscowości w
województwie mazowieckim.
Turniej tenisa stołowego to wydarzenie, które będzie propagowało aktywne spędzanie wolnego
czasu, które powinno być codziennością, naturalną czynnością wykonywaną bez zastanowienia. W
obecnych czasach, kiedy nie mamy czasu zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną i mamy złe
nawyki żywieniowe, jesteśmy narażeni na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość, choroby układu
krążenia, nadciśnienie tętnicze, nowotwory i wiele innych. Organizując wydarzenie sportowe
chcemy temu przeciwdziałać i zachęcać do zdrowego, aktywnego trybu życia. Ponadto pragniemy
stworzyć wydarzenie skupiające całe rodziny, które uprawiając sport będą zacieśniać więzi rodzinne
i przy tym dobrze się bawić.
Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, biorąc pod uwagę liczbę zawodników
uprawiających ten sport. Również w Polsce cieszy się on dużą popularnością, ponieważ można go
uprawiać niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy specjalistycznego sprzętu. Już w szkołach
dzieci i młodzież uczą się podstawowych zasad i techniki gry. Dlatego też, Fundacja pragnie
zorganizować turniej tenisa stołowego dedykowany amatorom tego sportu.
Turniej odbędzie się w ośrodku sportowym w Książenicach, na dużej hali sportowej, wyposażonej w
8 stołów do gry w ping-ponga. Przed rozgrywkami na czas 2 godzin, hala zostanie nieodpłatnie
udostępniona w celu umożliwienia swobodnej gry dla chętnych osób.
Nad przebiegiem turnieju będzie czuwało 4 sędziów, a także zostanie zapewniony ratownik
medyczny dla uczestników imprezy. Turniej przewiduje rozgrywki w trzech kategoriach: OPEN,
debel rodzic-dziecko oraz młodzież do lat 14. Zawodnicy będą rozgrywali mecze w obrębie danej
kategorii. W każdej kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody w postaci
pucharów, medali i dyplomów. Od uczestników będzie pobierane wpisowe w wysokości 10 zł, bez
względu na to w ilu kategoriach będą chcieli wystąpić.
Jeśli zostaną zniesione obostrzenia związane z pandemią covid-19, w czasie trwania rozgrywek
zostanie zorganizowane ognisko z kiełbaskami .

Działania związane z Turniejem Tenisa Stołowego:
1. Etap przygotowania (01.04-07.05.2021 r.): rezerwacja obiektu, rezerwacja sędziów,
rezerwacja ratownika medycznego, zamówienie posiłków, wewnętrzne spotkanie z wolontariuszami
(ustalenie zakresu prac), zamówienie medali, dyplomów i pucharów, zakup niezbędnego sprzętu do
realizacji zadania, przygotowanie grafiki i plakatu promującego wydarzenie, informacje na stronach
www i w mediach społecznościowych o wydarzeniu oraz rozwieszenie plakatów w klubach
sportowych z zajęciami tenisa stołowego.
2. Etap realizacji (08.05.2021 r.): organizacja turnieju tenisa stołowego, udział 50 zawodników
w turnieju z podziałem na kategorie OPEN, debel rodzic-dziecko oraz młodzież do lat 14., wydanie
posiłku w trakcie turnieju, organizacja ogniska, wyłonienie zwycięzców i wręczenie medali,
dyplomów i pucharów.
3. Etap podsumowania (09-31.05.2021 r.): rozliczenie wydarzenia, rozliczenie pracy
wolontariuszy, wewnętrzne spotkanie z zespołem (omówienie mocnych i słabych stron turnieju).

Proponowany harmonogram turnieju:

8:00-10:30 – nieodpłatna strefa wolnego grania w tenis stołowy dla wszystkich chętnych
10:30-11.00 – rejestracja zawodników, odbiór pakietów startowych
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11.00-11.15 – uroczyste przywitanie zawodników i otwarcie turnieju
11.15-14.00 – rozgrywki
14.00-15.00 – przerwa na posiłek regeneracyjny, ognisko
15:00-18:00 – dalsza część rozgrywek
18.00 – dekoracja zwycięzców
19.00 – zakończenie turnieju

Cel realizacji zadania:
1. Zwiększenie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych w
szczególności wśród dzieci i młodzieży, rodzin, seniorów, osób nieaktywnych sportowo.
2. Popularyzacja sportu i upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej.
3. Stworzenie warunków i możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowania
zdrowego trybu życia.
4. Zacieśnianie więzi rodzinnych oraz integracja społeczna i międzypokoleniowa.
5. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu
społecznemu i patologiom mieszkańców.
6. Promowanie prozdrowotnych, prospołecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości
sportu.

Odbiorcy zadania:
Z uwagi na to, że tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną sportu zarówno wśród dzieci,
młodzieży jak i dorosłych, projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Pragniemy
zachęcić do wzięcia udziału dzieci i młodzież aby odciągnąć ich od telefonów i komputerów, żeby
mogły w ciekawy i aktywny sposób spędzić czas wolny, co mamy nadzieję zainspiruje ich do
kontynuowania aktywności fizycznej. Dorośli będą mieli okazję do sportowej rywalizacji na
amatorskim poziomie i oderwania się od codziennych zajęć domowych i pracy zawodowej.

Środki pobrane od uczestników zadania:
Wpisowe 10 zł/osoba x 50 osób = 500 zł

Zakładane rezultaty niemierzalne zadania:
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz
okolicznych miejscowości z województwa mazowieckiego.
2. Wdrażanie nawyku regularnego uprawiania sportu.
3. Zagospodarowanie wolnego poprzez aktywną formę wypoczynku w ramach
współzawodnictwa sportowego.
4. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego, sportowego stylu życia.
5. Podniesienie sprawności fizycznej uczestników turnieju.
6. Integracja międzypokoleniowa uczestników turnieju tenisa stołowego.

Miejsce realizacji

Lokalny ośrodek sportowy w Książenicach, ul. Młodości 6.

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

Organizacja turnieju tenisa stołowego 1 dokumentacja fotograficzna

Wyłonienie zwycięzców turnieju tenisa
stołowego

12 tabele wyników

Uczestnicy wydarzenia sportowego 50 lista zgłoszeń

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice organizuje wydarzenia sportowe i prowadzi
cykliczne zajęcia mające na celu popularyzację aktywności sportowej i szeroko pojętej kultury
fizycznej wśród wszystkich grup społecznych i wiekowych. W swych działaniach Fundacja stawia na
docieranie do jak najszerszych kręgów odbiorców.
Fundacja wspiera i rozwija lokalne inicjatywy, a także sprzyja profesjonalnym działaniom innych
podmiotów realizujących podobne zadania korzystając przy tym ze wsparcia i współpracy m. in. Z
Gminą Grodzisk Maz., Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwem
Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej, Instytutem Męstwa i Solidarności im.
Witolda Pileckiego, Fundacjami komercyjnymi, Szkołą Podstawową w Książenicach, Centrum Kultury
w Grodzisku Maz., Szkółką Legia Badminton Schools, Grodzisk News, Radiem Bogoria .itd.
Działania Fundacji mają charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny, wojewódzki i ogólnopolski.
W swoich działaniach Fundacja korzysta z doświadczeń i umiejętności najlepszych szkoleniowców,
byłych i aktualnych zawodników kadry narodowej, doświadczonych i uznanych trenerów oraz
sędziów, a także zaangażowanych wolontariuszy. Fundacja posiada doświadczenie w zakresie
organizacji wydarzeń (warsztaty, zajęcia, turnieje, zawody, pikniki) skierowanych zarówno do dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów, gdzie element edukacyjny odgrywa szczególną rolę.

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice posiada doświadczenie w organizowaniu
turniejów tenisa stołowego oraz spotkań ligowych. W 2020 roku fundacja realizowała m. in.
następujące projekty:
1. Liga Tenisa Stołowego (amatorskie rozgrywki ligowe tenisa stołowego dla dorosłych)
2. Turnieje Tenisa Stołowego

Fundacja Akademia Sportu strefa Ruchu Książenice corocznie, począwszy od 2017 roku kontynuuje
poniższe projekty, które cieszą się dużo popularnością wśród odbiorców. Dotychczas zgromadziły po
kilka tysięcy uczestników.
Przykładowe projekty realizowane przez Fundację Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice w 2020
roku:

1. Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
2. Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
3. ABC Squasha dla początkujących
4. Zajęcia squasha doskonalące naukę gry
5. Liga Piątek (amatorskie rozgrywki ligowe piłki nożnej dla dorosłych)
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6. Książenicka Liga Mistrzów (ligowe rozgrywki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży)
7. Liga Tenisa Stołowego (amatorskie rozgrywki ligowe tenisa stołowego)
8. Turniej Tenisa Stołowego
9. Turniej piłkarski online FIFA20
10. Zdrowo i bezpiecznie w Książenicach (realizacja filmów i warsztatów online: ćwiczenia, porady
żywieniowe)
11. Twój lokalny trener online (realizacja filmów i warsztatów online: ćwiczenia, porady
żywieniowe)
12. CrosStrefa (zawody w gimnastyce sportowej, 2 edycje)
13. PZU – Sport dla wszystkich (zajęcia dla dzieci z ubogich rodzin skierowany do grup
zorganizowanych)
14. Mistrzostwa Polski w racketlonie (rozgrywki w 4 dyscyplinach rakietowych: badminton, squash,
tenis ziemny, tenis stołowy) przy współpracy z Polską Federacją Racketlona.
15. Militarna Strefa Sportu (turniej piłki nożnej służb mundurowych, młodzieży szkół mundurowych
oraz cywili)
16. Squash Cup (turniej squasha)
17. Turniej Żmudy (turniej piłkarski dla seniorów)
18. Badminton Camp dla dzieci i dorosłych (tygodniowe warsztaty badmintona)
19. Strefa 4 squash – turniej squasha

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice posiada doświadczenie w organizowaniu
turniejów tenisa stołowego oraz spotkań ligowych. W 2020 roku fundacja realizowała m. in.
następujące projekty:
1. Liga Tenisa Stołowego (amatorskie rozgrywki ligowe tenisa stołowego dla dorosłych)
2. Turnieje Tenisa Stołowego dla dzieci i dorosłych

Fundacja posiada duże doświadczenie w organizowaniu wydarzeń i imprez sportowych, co zostało
przedstawione w charakterystyce oferenta.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe:
Ośrodek sportowy w Książenicach (hala sportowa z ustawionymi stołami do gry w tenisa stołowego)
z zapleczem sanitarnym i bezpłatnym parkingiem.
Zasoby kadrowe:
1. Sędziowie – 4 sędziów posiadających doświadczenie związane z sędziowaniem rozgrywek
sportowych.
2. Ratownik medyczny – wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie
ratownictwa medycznego.
3. Koordynator projektu – wykwalifikowana osoba odpowiedzialna za monitoring działań i
koordynacje projektu
Wkład własny osobowy:
W działania związane z turniejem zostaną zaangażowani: Księgowa (w ramach pracy społecznej -
wolontariat) odpowiedzialna za finanse i rozliczenie wydarzenia oraz 2 członków zespołu (w ramach
pracy społecznej - wolontariat) - 1 osoba doświadczona w zakresie organizacji wydarzeń i imprez
sportowych odpowiedzialna za organizacyjną stronę projektu, 1 osoba posiadająca doświadczenie w
zakresie marketingu i promocji wydarzeń i imprez sportowych odpowiedzialna za promocyjną
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stronę projektu i kampanię medialną.
Przy organizacji turnieju będą również pomagać rodzice uczestników w zakresie obsługi technicznej,
wydawania posiłków.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. obiekt (08.05.2021 r.) 3900,0    

2. sędziowie (4 osoby x 200 zł) 800,0    

3. ratownik medyczny (1 osoba) 500,0    

4. puchary, medale, dyplomy 1560,0    

5. sprzęt sportowy (piłeczki i siatki) 1840,0    

6. wyżywienie (50 os. x 20 zł porcja) 1000,0    

7. Koordynator projektu 900,0    

8. Księgowa-wolontariat 480,0    

9. Osoba ds. organizacji-wolontariat 300,0    

10. Osoba ds. marketingu-wolontariat 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11580,0 10000,0 1580,0

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 - złożony elektronicznie)

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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