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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 ZWYKŁE ZielonoMi, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Płockiego: 86, Kod pocztowy: 09-411,
Poczta: Stara Biała, Miejscowość: Ulaszewo, Ulica: brak, Numer posesji: 2D, Województwo:
mazowieckie, Powiat: płocki, Gmina: Stara Biała, Strona www: , Adres e‐mail: zielono.mi2@wp.pl,
Numer telefonu: 883322112,
 
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)

Katarzyna Struzik
 
Adres e-mail: katarzyna_struzik@wp.pl Telefon: 
883322112

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Płockie Zawody Hobby Horse

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2023 Data
zakończenia

27.07.2023

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

Zawody odbędą się podczas pikniki osiedlowego na terenie Osiedla Zielony Jar, który odbędzie się
na przełomie czerwca/lipca zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Zabawa, a właściwie dyscyplina
sportowa, polegająca na ujeżdżaniu hobby horsa i pokonywaniu przeszkód, w ostatnim czasie
bardzo zyskała na popularności. Kukiełka hobby horse w bezpośredni sposób nawiązuje do dawnych
zabawek dziecięcych – wykonywanych ręcznie drewnianych koników na kiju, którymi niegdyś
bawiło się niemal każde wiejskie dziecko. Obecnie głowa konia wykonana jest z materiału, ale
ogólny zamysł zabawki pozostał niezmienny. Fakt, iż jest to powrót do zabawki sprzed lat oraz
świadomość jej rosnącej wciąż popularności. Przewidziano udział 60 uczestników. W ramach
zawodów zaplanowano dwie konkurencje: parkur, potęgę skoku. Rywalizacje odbędą się w czterech
kategoriach wiekowych: 5‐6 lat, 7‐8 lat, 9‐10 lat oraz 11‐12 lat. Każdy z uczestników zawodów
otrzyma pamiątkowy medal i dyplom za uczestnictwo, natomiast 12 laureatów ‐ zdobywcy I, II i III
miejsca ‐ pamiątkowe dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe. Parkur to nic innego jak
pokonanie wyznaczonej trasy z przeszkodami w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym staraniu
o niestrącenie belek. Uczestnicy konkurencji potęga skoku będą musieli wykazać się umiejętnością
przeskoczenia coraz wyższych przeszkód. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji oraz
przestrzeganiem zasad fair play czuwać będzie czteroosobowy skład sędziowski. Wszystkie
konkurencje będą relacjonowane przez spikera. Zawodów HOBBY HORSE towarzyszyć będzie
wesoła i beztroska atmosfera.

Przy wykonywaniu zadania stowarzyszenie zobowiązuje się zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie
minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego: a) w obszarze dostępności
architektonicznej: teren wolny będzie od barier poziomych i pionowych w których realizowane jest
zadanie publiczne, informacje o rozkładzie ustawienia ławek dla widzów w sposób wizualny,
dotykowy lub głosowy, udostępnienie wstępu na teren, gdzie realizowane jest zadanie publiczne,
osobie korzystającej z psa asystującego, osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuację
lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne; dla osób ze
szczególnymi potrzebami będą wyznaczone osoby z obsługi technicznej (wolontariusze) które
udzielą wsparcia lub, zapewnią wsparcie techniczne osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z
wykorzystają nowoczesne technologie będą pomagać w szczególnych przypadkach i przekazywać
ważne dla tych osób informacje b) w obszarze dostępności informacyjno‐komunikacyjnej: na
wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego,
komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

Miejsce realizacji

Boisko na osiedlu Zielony Jar ‐ Płock

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 zawodów Hobby Horse 60 uczestników lista zawodników
dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE ZielonoMi jest to bardzo młode stowarzyszenie założone w roku 2022.
Członkowie stowarzyszenie to wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi wieloletnie
doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów, imprez plenerowych, prelekcji, wykładów itd. Kadra
ta to kierunkowo wykształcone osoby. Oferent pomimo krótkiego okresu działania w 2022 roku
uzyskał dofinansowanie i zrealizował projekt "To od Ciebie zależy czym oddychasz ‐ kampania
informacyjnoedukacyjna" sfinansowany ze środków Miasta Płocka w ramach grantu z zakresu
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ‐ Realizacja działań związanych
z edukacją w zakresie ochrony powietrza (UCHWAŁA ANTYSMOGOWA) ze szczególnym
uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Celem Stowarzyszenia jest: 1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 3) pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans
tych rodzin i osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 4) promocja zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 5)
działalność charytatywna, 6) ochrona i promocja zdrowia, 7) działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, 8) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, 9) inicjowanie,
koordynowanie i prowadzenia edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań
zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, 10)
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn, 11)
utrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, 12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,13) działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami, 14) przełamywanie
stereotypów i uprzedzeń narodowościowych, 15) nauka, edukacja, szerzenie oświaty i kultury oraz
ochrona dóbr kultury i tradycji, 16) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 17) działania na rzecz
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 18) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 20) przeciwdziałanie patologiom
społecznym, 21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 22) zwiększanie wiedzy i
upowszechnianie idei pracy z zakresu wolontariatu, 23) działalność wspomagająca technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Przedmiotowy projekt planuje zrealizować w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania
Inicjatyw Lokalnych Nasze Zatorze . Stowarzyszenie to od 2015 roku stowarzyszenie realizowało
wiele inicjatyw społecznych ukierunkowanych na szeroko pojęty rozwój wspólnoty mieszkańców
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osiedla nr 6 Nasze Zatorze w Sierpcu. Działania były skierowane szczególnie do dzieci, młodzieży i
seniorów. Wśród tych inicjatyw były realizowane działania z zakresu sportu i rekreacji, profilaktyki,
bezpieczeństwa oraz kultury i kultywowania tradycji narodowych i kulinarnych. M.in. w 2018r.
stowarzyszenie zorganizowało pierwszą edycję Wrześniowych spotkań ze sztuką ‐ na ruinach
kościoła płocki Teatr Dramatyczny wystawił sztukę "Dziady " A. Mickiewicza. Wydarzenie odbiło się
szerokim echem w środowisku lokalnym, a stowarzyszenie otrzymało tytuł laureata konkursu "Z
Tumskiego wzgórza", w kategorii "W regionie". W czerwcu 2019r. na deskach amfiteatru w
MuzeumWsi Mazowieckiej w Sierpcu zorganizowano dla dzieci wspaniałe święto muzyki i folkloru
"Przedszkolaki na ludowo". Zadanie polegało na zorganizowaniu konkursu piosenki ludowej dla
dzieci w wieku przedszkolnym z powiatów: sierpeckiego, żuromińskiego i płockiego. W konkursie
wzięło udział ponad 200 przedszkolaków z 10 placówek. W lipcu 2019r. nasze stowarzyszenie
zorganizowało wyjazd na kolonie do miejscowości Mikoszewo dla grupy 40 osób. Kolonie przyniosły
wiele korzyści. Oprócz beztroskich gier i zabaw, wypoczynku na świeżym powietrzu, zwiedzania
atrakcji turystycznych trzeba pamiętać jeszcze o innych zaletach takich jak nauka samodzielności i
zdobywanie dojrzałości przez dzieci. Istotny jest również fakt, iż stowarzyszenie włącza się w
inicjatywy z zakresu kultywowania pamięci o bohaterach okresu odzyskania niepodległości jaki i
innych czasów związanych z heroicznymi czynami naszych przodków, które dały nam obecną, wolną
Polskę ‐ akcje sprzątania pomników, składanie wieńców itp. W ramach dotychczasowej działalności
realizowaliśmy również inicjatyw o charakterze inwestycyjnym. Miniony rok był bardzo pracowity.
W ramach zadania „ Książka kucharska Przepisy jak za dawnych lat” we współpracy z Klubem
Seniora w Sierpcu i dziećmi ze Szkół Podstawowych w Sierpcu wydaliśmy książkę kucharską z
zapomnianymi , tradycyjnymi przepisami Mazowsza Północnego. Wydanie książki poprzedzone było
warsztatami kulinarnymi, na których to seniorzy wraz z dziećmi mieli możliwość zrobienia i
spróbowania dań z przepisów zawartych w książce kucharskiej. W wakacje zorganizowaliśmy festyn
o bezpieczeństwie. Na przybyłych gości czekało wiele zaskakujących atrakcji m.in. symulator
dachowania, symulator zderzeń, symulator decyzyjnego czasu reakcji, refleksomierz, i wiele innych.
Wszystkie symulatory pozwoliły uczestnikom poczuć jak zachowuje się nasza psychika i ludzkie ciało
podczas wypadku na drodze, co było niezapomnianą atrakcją dla uczestników wydarzenia. W
ramach działań odbyły się również warsztaty „ Bezpieczne Osiedle”, podczas których została
poruszona tematyka pierwszej pomocy przedmedycznej, zasady bezpiecznego poruszania się w
ruchu drogowym, jak również temat ochrony przed wyłudzeniami.
Największą uwagę skupiliśmy na edukacji ekologicznej. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów
ekologicznych, co przyczyniło się do promocji ekologicznego stylu życia. Odbyły się warsztaty
ekologiczne pn.: "Czyste powietrze w Twojej okolicy ‐ warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów ".
Głównym celem spotkania było uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym
otoczeniu, otwarcie dzieci, młodzieży oraz seniorów na piękno otaczającego nas środowiska
naturalnego. Zrealizowaliśmy także cykl spotkań warsztatowych realizowanych w ramach projektu
"EkoSenior ‐ warsztaty ekologiczne dla seniorów". Zaplanowane działania w ramach projektu miały
na celu zwiększanie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej poprzez umożliwienie edukacji za pomocą nowoczesnych form edukacji oraz zwiększania
świadomości ekologicznej. Zorganizowaliśmy również warsztaty realizowane w ramach projektu
„Ekologicznie zakręceni – warsztaty dla dzieci i młodzieży”. Celem projektu było uświadomienie
odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, otwarcie dzieci i młodzieży na
piękno otaczającego nas środowiska naturalnego. W ramach naszych działań projektowych
zorganizowaliśmy również warsztaty integracyjne pn. "Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów ‐
Zero Waste ‐ To takie proste" Celem projektu było szerzenie wiedzy dotyczącej gospodarki o obiegu
zamkniętym tzn. zapobieganie powstawania odpadów, redukcja wytwarzania, przygotowanie do
ponownego użycia oraz recyklingu. Zrozumienie zasad nurtu Less Waste oraz Zero Waste,
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kształtowanie właściwych nawyków doprowadzających do zmniejszenia ilości odpadów w
warunkach domowych oraz tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w
domu, szkole i najbliższym otoczeniu. W ramach projektu zostały zrealizowane zarówno zajęcia
warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Odbyły się warsztaty realizowane w ramach
projektu pn."Zielono‐błękitna infrastruktura w Twojej okolicy – warsztaty dla dzieci i młodzieży". W
ramach projektu dzieci i młodzież poznali ciekawostki o tym dlaczego min. jest coraz większy
problem braku dostępności wody pitnej na świecie, jakie występują zasoby wody, w jaki sposób
oszczędzać wodę, dlaczego zasoby wody kurczą się oraz co zrobić aby temu zapobiegać. Zdobyli
także wiedzę o tym, jak można zwiększyć powierzchnie biologicznie czynne jakie są zalety i sposoby
zakładania pasaży roślinnych czy ogrodów na dachu. A na koniec dowiedzieli się jaką rolę pełnią
powierzchniowe zbiorniki retencyjne (np. oczka wodne), dlaczego powinny być obsadzanie
roślinności oraz jak prawidłowo dobrać gatunki je urządzając. W ramach części praktycznej zasiali
łąki kwietne oraz wykonali unikatowe wyspy filtracyjne. Dzięki edukacji ekologicznej pobudziliśmy w
uczestnikach projektów wrażliwość na potrzeby środowiska, kształcąc umiejętności dostrzegania i
przeciwdziałania problemom zanieczyszczenia środowiska.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE ZielonoMi jest to bardzo młode stowarzyszenie założone w roku 2022.
Członkowie stowarzyszenie to wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi wieloletnie
doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów, imprez plenerowych, prelekcji, wykładów itd. Kadra
ta to kierunkowo wykształcone osoby. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Zatorze, który posiada duże doświadczenie
w realizacji projektów w zakresie organizacji różnego typu zawodów sportowych
Otrzymali wsparcie od Fundacji Młodzi Razem na organizację treningów wakacyjnych piłki nożnej
dla dzieci. Trzykrotnie organizowali zawody latawcowe ‐ raz uzyskali na ten cel dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Co roku
organizuj a Dzień Dziecka, imprezę plenerową z różnymi konkurencjami sportowymi, nagrodami dla
dzieci i zabawami, turniejem piłki nożnej. W imprezie bierze udział około 300 osób. Zorganizowali
turniej piłki halowej dla 14 drużyn.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Nagłośnienie, namiot

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. nagrody 2 200,00    

2. puchary medale 1 800,00    

3. dyplomy 1 000,00    

4. obsługa sędziowska 1 500,00    

5. catering dla zawodników 3 000,00    

6. obsługa księgowa 500,00    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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 (obligatoryjny - 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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

