
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 55f1-20c8-5607

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 IV Bieg Krasnala

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-06-03 Data

zakończenia 2019-08-30

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: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000590804
adres siedziby: Bankowa, 09-470 Chodkowo, poczta: Bodzanów

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: sokol.bodzanow@wp.pl, telefon: 510314384, strona
internetowa: www.sokol-bodzanow.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Mirosława Żaglewska, adres e-mail: sokol.bodzanow@wp.pl, telefon:
510314384

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie polega na zorganizowaniu imprezy biegowej dla dzieci w wieku 3- 6 lat pn.
" IV Bieg Krasnala" w Bodzanowie gm. Bodzanów pow. płocki woj. mazowieckie.
W dniu 15 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 wystartuje 70 dzieci, na określonym
dystansie (miejsce : Bodzanów ul. Bankowa 1 )
Liczba bezpośrednich uczestników biegu 70 dzieci
Liczba pośrednich uczestników 500 osób /kibice: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy/całe rodziny/internauci /.

Gmina Bodzanów jest gminą wiejską. Liczba mieszkańców gminy wynosi 8.2 tys. stan na 31.12.2018 r. Na terenie gminy
nie ma ogólnie dostępnego zaplecza sportowego tj. basenu i ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Najmłodsze dzieci
prowadzą niezdrowy tryb życia, który przejawia się w niskiej aktywności fizycznej, złym odżywianiu.
Prowadzenie niezdrowego tryb życia ujemnie wpływa również na kompetencje społeczne dzieci. Istniejące na terenie
gminy stowarzyszenia nie wykazują kreatywności w stosunku do zaspokojenia potrzeb środowiska społecznego
związanych z aktywnością fizyczną. Zastój społeczny i marazm ujemnie wpływa na sportową aktywność. Brak jest w
Gminie Bodzanów bazy sportowo-rekreacyjnej, która służyłaby na co dzień najmłodszym dzieciom. Nie istnieje sportowy
klub szkolny. Brak jest stałych kół zainteresowań sportowych dla małych dzieci a rodzice nie wykazują chęci aby rozwijać w
dzieciach sportowe pasje.
Odległość do pobliskiego miasta Płocka gdzie zlokalizowane są ośrodki sportowe i baseny wynosi 25 km i stanowi dla
mieszkańców szczególnie uboższych, barierę komunikacyjną oraz finansową. W środowisku społecznym brak jest
pozytywnych sportowych wzorców. Dzieci nie uprawiają sportów. Z wywiadu słownego, który przeprowadzili członkowie
stowarzyszenia w Bodzanowie z lekarzami rodzinnymi w ośrodku zdrowia w Bodzanowie i Nowym Miszewie, wynika, że
dzieci są otyłe lub z nadwagą, co przyczynia się to do większości chorób, powoduje osamotnienie, depresje, popadanie w
uzależnienia. Problem otyłości dotyczy dzieci, które coraz częściej chorują na astmę i cukrzycę. Realizacja projektu
sportowego znacznie przyczyni się do zmiany mentalnej społeczności i bezpośrednio wpłynie na ukazanie dzieciom w
wieku szkolnym mieszkającym na terenach wiejskich jak prowadzić zdrowy tryb życia. Przedmiotowy projekt zintegruje w
szerokim zakresie społeczność lokalną i będzie skierowany do dzieci z terenu województwa mazowieckiego. Sport jest
„lekiem” na wszystkie problemy zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne. Ważną alternatywą do skutecznego
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym jest wzmocnienie społeczeństwa, wzmocnienie instytucji rodziny poprzez
zwrócenie ich uwagi na aspekt zdrowotny pod względem krzewienia kultury fizycznej. Dla Oferenta ważne jest żeby
społeczeństwo otrzymało narzędzie do tego aby stali się aktywni fizycznie w swoim środowisku, co gwarantuje niwelację
zagrożeń ryzykownych w społeczności lokalnej. Zorganizowanie IV Biegu Krasnala wykształtuje w społeczeństwie
sportowe postawy obywatelskie. W ocenie oferenta koszt realizacji zadania jest niski w stosunku do wartości jaką niesie
udział dzieci w biegu, do ilości przyszłych biegaczy i docelowo ich zdrowia.
Dla dzieci organizacja tego biegu i udział w nim będzie wstępem do nowocześniejszego życia, zwiększania własnej wiedzy i
otwartości na zmianę niezdrowego trybu życia. Przeprowadzone wywiady słowne przez członków stowarzyszenia, wśród
mieszkańców Bodzanowa wskazują jednoznacznie na potrzebę realizacji projektu pod kontem zwiększenia aktywności
fizycznej a co za tym idzie poprawy zdrowia własnych pociech.
Mazowsze jest regionem rozwiniętym pod względem ekonomicznym i sportowym, jednak na terenach wiejskich w małych
gminach, istnieją duże różnice w stosunku do warunków sportowych jakie pozostają do dyspozycji społeczności w
miastach. Dlatego tak ważne jest aby upowszechnianie kultury fizycznej było równomiernie rozłożone również na
terenach wiejskich gdzie gminy borykają się z problemami finansowymi i gdzie zamiłowania sportowe są
niedoinwestowane.
Zadanie obejmuje teren ogólnopolski, objętych będzie łącznie 70 dzieci osób zamieszkujących na terenie Polski,
dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 6 lat.

Ogłoszenia o naborze do projektu będą umieszczone :
1. na stronie stronie profilaktycznej Gminy Bodzanów na facebooku:
https://www.facebook.com/gmina.bodzanow.stawia.na.rodzine/
2.na stronie stowarzyszenia na facebooku :https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Społeczno-Kulturalne-SOKÓŁ-w-
Bodzanowie
3. na stronie Urzędu Gminy w Bodzanowie www.bodzanow.pl
4. na stronie internetowej www.sokol.bodzanow.pl

Ogłoszenia i plakaty o możliwości uczestnictwa w biegu będą ogłaszane w prasie, portalach społecznościowych oraz na
gminnej stronie www.bodzanow.pl . Zgłoszenia /deklaracje udziału w biegu będą prowadzone w postaci elektronicznej.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Będzie również zrobiona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z
biegu, zaprosimy osobę z listy rezerwowej. Rodzic dziecka wypełni deklarację uczestnictwa dziecka.
Poprzez organizację IV Biegu Krasnala społeczność zwróci uwagę na sport jakim jest bieganie a rozmowy z uczestnikami
biegu pozwolą zrozumieć jaki pozytywny wpływ wywiera bieganie na zdrowie człowieka. Podczas imprezy sportowej
nawiążą się nowe znajomości ,rodziny z dziećmi aktywnie spędzą czas wolny w realu bez komputera. Dzieci będą mieli
temat do rozmów z rodzicami o osiągnięciach lokalnych biegaczy. Społeczeństwo uzyska wiedzę na temat kształtowania
sportowych postaw obywatelskich w środowisku kibiców.
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Społeczeństwo będzie bardziej aktywne fizycznie, zacznie zwracać uwagę na zdrowy tryb życia, rodziny wyjdą z domu,
będą mniej samotni, nawiążą kontakty międzyludzkie
Nastąpi promocja marki Mazowsze jako miejsca promującego sport środowisku wiejskim i upowszechniania kultury
fizycznej.

Cel realizacji zadania
Cel główny:
Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci od 3 do 6 lat poprzez organizację w Gminie Bodzanów imprezy sportowo-
rekreacyjnej, promującą w województwie mazowieckim kulturę fizyczną w okresie trwania zadania.

Cel szczegółowy:
1. Zorganizowanie IV Biegu Krasnala dla 70 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Miejsce realizacji zadania
Miejscowość Bodzanów ul. Bankowa 1 pow. płocki.

Grupa odbiorców zadania
Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest 70 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkujących na terenie województwa
mazowieckiego, dziewczynki i chłopcy.

Pośrednimi odbiorcami będą rodzice dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, publiczność oraz internauci czytający relacje z IV
Biegu Krasnala - 500 osób.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynator przedmiotowego projektu - Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w
Bodzanowie. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownik z 22 letnim stażem
pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie, wykształcenie wyższe pedagogiczne. Koordynator 2 projektów EFS
oraz asystent 2 projektów w latach 2007-2013. Koordynator 10 projektów stowarzyszenia w 2016 r. i 2017 r.
Zakres zadań koordynatora : koordynacja projektu, monitorowanie terminowości realizacji poszczególnych etapów
zadania, nadzór nad wydatkami, sprawozdawczość. Odpowiedzialny za rozliczenia, sprawozdania. Nadzór merytoryczny
nad całością projektu.

księgowa projektu -wykształcenie wyższe/rachunkowość, wolontariusz w projekcie/wkład osobowy w projekcie.

asystent projektu - wykształcenie pedagogiczne, wieloletni pracownik GOPS w Bodzanowie. Wolontariusz do wykonania
dyplomów dla dzieci.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

REZULTATY TWARDE :
1. przygotowanie imprezy biegowej IV BIEG KRASNALA
2. zakup medali dla dzieci
3. podpisanie porozumień z wolontariuszami
4. przygotowanie internetowego formularza zgłoszeniowego
5. przygotowanie plakatu na IV Bieg Krasnala
6. podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych podczas imprezy biegowej
7. przygotowanie punktu odżywiania i odświeżania dla dzieci
8. zakup wody dla dzieci

Skala działań, wskaźniki :
1. przygotowanie 1 imprezy biegowej podczas której odbędzie się IV BIEG KRASNALA
2. udział w biegu 70 dzieci od 3 do 6 lat
3. ok. 300 osób towarzyszących ( pośredni uczestnicy ) dzieciom podczas imprezy,
4. 2 ogłoszenia w lokalnych gazetach, portalach społecznościowych i stronach internetowych
5. 1 artykuły o imprezie biegowej na portalach społecznościowych i stronach internetowych
6. zakup 70 szt medali dla dzieci
7. podpisanie 3 porozumień z wolontariuszami
8. przygotowanie 10 szt plakatu na IV BIEG KRASNALA
9. podpisanie 1 szt umowy o świadczenie usług medycznych podczas imprezy biegowej
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10. przygotowanie 1 szt punktu odżywiania i odświeżania dla dzieci
11. zakup 100 butelek wody mineralnej dla dzieci

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 Zakup medali dla
dzieci -70 szt 1 400,00 zł 1 400,00 zł 0,00 zł

2 Plakaty promocyjne 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

3

Zakup starterów dla 70 dzieci -
materiały promocyjne /długopisy,

smycze,koszulka biegowa
promocyjna, czapeczka promocyjna/

4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł

4 zakup nagród dla dzieci/ gry
planszowe/ 70 szt 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

5

Posiłek
energetyczny dla

dzieci uczestniczących w biegu- zakup
art. spożywczych

800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

6 Obsługa
medyczna 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

7
Zakup

ubezpieczenia dla
dzieci

100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

8 Zakupu wody dla
dzieci 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

9
Wolontariusz do
przygotowania

dyplomów i numerów startowych
400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł

10 Księgowy- wolontariusz 700,00 zł 0,00 zł 700,00 zł

11 Koordynator- wolontariusz 900,00 zł 0,00 zł 900,00 zł

Koszty ogółem: 12 000,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 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.
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.............................................

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

.............................................
(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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