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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: Łochowska Grupa Biegowa, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzona przez Starostę
Węgrowskiego: 1/2019, Kod pocztowy: 07-130, Poczta: Łochów, Miejscowość: Łochów, Ulica: Al.
Węgrowska, Numer posesji: 177, Województwo:mazowieckie, Powiat: węgrowski, Gmina: Łochów
, Strona www: , Adres e-mail: teresawegrzynn@gmail.com, Numer telefonu: 600316408,
 
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)

Teresa węgrzyn
 
Adres e-mail: teresawegrzynn@gmail.com Telefon: 
600316408

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Łochowska Dycha

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.03.2020 Data
zakończenia

15.03.2020

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

Łochowska Dycha to zawody biegowe i marsz nordic walking. Impreza będzie miała charakter biegu
ulicznego, kierowana do mieszkańców gminy oraz powiatu jak również sąsiednich powiatów. W
trakcie imprezy zostaną przeprowadzone biegi zarówno dla dzieci i młodzieży ( 100m, 400m, 800m i
3500m) i jak i dorosłych (na dystansach 3500m i 10km) oraz 7 kilometrowy marsz nordic walking.
Impreza odbędzie się 15 marca 2020 roku na drogach gminnych i powiatowej. Przy zabezpieczeniu
trasy będą współpracowały z nami trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Nad bezpieczeństwem
uczestników będzie czuwał ratownik medyczny. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy
medal. W trakcie zawodów będzie prowadzona klasyfikacja według płci i wieku. Najlepsi zawodnicy
z podziałem na płeć zostaną nagrodzeni pamiątkowymi pucharami. Poprzez organizacje zawodów
chcemy krzewić wśród mieszkańców województwa mazowieckiego zdrowy, sportowy styl życia.
Dlatego będziemy się starać zaangażować w bieg osoby w różnym wieku. Wyślemy zaproszenia do
szkół powiatu węgrowskiego, siedleckiego, ostrołęckiego, mińskiego, ostrowskiego, mińskiego,
wyszkowskiego jak również zaprosimy okoliczne kluby lekkoatletyczne. O imprezie będziemy
informować również za pomocą mediów społecznościowych i plakatów. Liczymy, że w imprezie
weźmie udział 200 osób.

Miejsce realizacji

Droga gminna i powiatowa w Łochowie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie zainteresowania
aktywnością fizyczną wśród
mieszkańców województwa

planowana liczba
startujących w zawodach to
200 osób

Sporządzenie listy
startujących uczestników

Integracja sąsiednich klubów
biegowych i nordic walking

integracja biegaczy z 10
klubów

Prowadzenie rejestru
uczestników z podziałem na
kluby

Zainteresowanie dzieci w wieku
szkolnym aktywnym wypoczynkiem
oraz bieganiem jako najprostszą i
najtańszą formą aktywności

przewidujemy, że w
zawodach weźmie udział 70
osób w wieku szkolnym.

Prowadzenie rejestru dzieci
startujących w zawodach

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

Łochowska Grupa Biegowa jest klubem działającym od roku w tym czasie zorganizowała już trzy
duże biegi, które cieszyły się dużą popularnością w mieście. Uczestniczyli w nich mieszkańcy nie
tylko naszego z powiatu, ale też wielu sąsiednich. Na terenie gminy zorganizowaliśmy bezpłatne dla
uczestników zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez trenera. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu i są kierowane do wszystkich mieszkańców gminy. W zajęciach biorą chętnie udział dzieci,
a czasem całe rodziny. Staramy się, by sport był dostępny dla wszystkich mieszkańców i nie
wymagał nakładu finansowego. Ważne jest to wśród wielu rodzin wielodzietnych w naszej gminie.
Prowadzimy również nieodpłatne kursy i marsze nordic walking, zachęcając tym samym do
aktywności również seniorów. Staramy się działając na rzecz społeczności lokalnej integrować
mieszkańców, co wiąże się z większa ich aktywnością.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy trzy duże biegi o zasięgu wojewódzkim. Dwa z nich to biegi
uliczne w których frekwencja wyniosła ok. 300 uczestników w każdym. Trzeci bieg był biegiem
krosowym dla 120 uczestników. Przy drugim biegu współpracowaliśmy z Gminą Łochów. Zawody
biegowe zyskały bardzo dobrą opinie i wzbudziły pozytywny odzew wśród biegaczy i klubów
biegowych z sąsiednich miejscowości.
Samodzielnie zorganizowaliśmy biuro zawodów, obsług gastronomiczną, promocję wydarzenia. Nasi
członkowie prowadzili imprez, oznaczali tras.
Przy organizacji biegów współpracowaliśmy z Ochotniczą Strażą Pożarną, która zabezpieczyła tras
biegu. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam zorganizować w pełni profesjonalną imprez biegową.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Klub sportowy Łochowska Grupa Biegowa w celu realizacji zadania wykorzysta własne nagłośnienie,
namioty do biura zawodów. Jako wkład okład osobowy członkowie klubu przygotują trasę,
zorganizują i obsłużą biuro zawodów, a także poprowadzą całą imprezę, zorganizują zaplecze
gastronomiczne i punkty odżywcze na trasie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Pomiar czasu 1500,0    

2. Zakup medali i pucharów 2500,0    

3. ratownik medyczny 300,0    

4. usługi gastronomiczne i poczęstunek
dla biegaczy

700,0    

5. Materiały promocyjne, plakaty,
dyplomy

750,0    

6. księgowość 150,0    

7. ubezpieczenie 100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000,0 6000,0 0,0
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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)

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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