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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 Klub Motorowy X Racing Lesznowola, Forma prawna: Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej, Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Piaseczyńskiego: 51, Kod
pocztowy: 05-552, Poczta: Tarczyn, Miejscowość: Tarczyn, Ulica: Karasia, Numer posesji: 23A,
Numer lokalu: 10, Województwo:mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Lesznowola, Strona
www: www.xracing.com.pl, Adres e-mail:mirek@andal.pl, Numer telefonu: 502 289 440,
 
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)

Mirosław Pleskot
 
Adres e-mail: mirek@andal.pl Telefon: 502289440

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja na Mazowszu I i II Rundy Mistrzostw i Pucharu
Polski w Wyścigach motocykli - Cross Country

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.03.2020 Data
zakończenia

31.05.2020

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

Dyscyplina Cross Country ma na celu propagowanie sportu motocyklowego oraz rozszerzenie
możliwości rywalizacji poza tradycyjnymi konkurencjami motocross i enduro. Możliwość startów na
okazjonalnych trasach zamkniętych pozwala na udział większej liczby zawodników i amatorów bez
licencji oraz kandydatów na zawodników na pojazdach nie rejestrowanych i w tych regionach Polski,
gdzie dotąd nie organizowano zawodów terenowych.

W sezonie 2020 Klubowi Motorowemu X Racing Lesznowola po raz pierwszy Polski Związek
Motorowy przyznał organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski - I i II rundy Mistrzostw Polski
Cross Country, które odbędą się w dniach 28-29.03.2020 r. w Tarczynie (oficjalny kalendarz Sportu
Motocyklowego na 2020 rok został opublikowany przez Polski Związek Motorowy w dniu
29.01.2020 r. https://pzm.pl/pliki/zg/motocykle/kalendarz_-_sport_motocyklowy_2020_2020-01-
29_ff__1.pdf). Przyznanie naszemu klubowi zawodów rangi Mistrzostw Polski jest wynikiem
doświadczeń organizacyjnych z ostatnich kilku lat, w tym szczególnie doświadczeń związanych z
organizacją rund Mistrzostw Polski Strefy Centralnej w Motocrossie. W ostatnich latach zawody te
dofinansowane były z budżetu Województwa Mazowieckiego, co sprawiło, że nasz klub mógł
dynamicznie rozwijać się, zdobywać doświadczenia organizacyjne pozwalające na powierzenia nam
zawodów wyższej rangi.

Głównym celem Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Cross Country będzie zachęcenie zawodników z
terenu całego kraju, a szczególnie Mazowsza, do uprawiania sportów motocyklowych podczas
rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału w imprezach najwyższej rangi oraz integracja
środowisk lokalnych ze środowiskiem motosportu. Realizacja zadania sprzyjała będzie podnoszeniu
wiedzy teoretycznej, technicznej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa zawodników, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na klasy juniorskie, amatorów oraz kobiety. Poza tym podczas realizacji zadania
promowali będziemy sporty motocyklowe wśród mieszkańców Województwa Mazowieckiego.
Przewidywany jest udział kibiców bezpośrednich oraz odbiorców pośrednich poprzez media.
Wszystkie te działania służyły będą promocji Województwa Mazowieckiego poprzez kulturę fizyczną
i sport.

W sezonie 2020 odbędą się zawody zgodnie z kalendarzem centralnym o tytuły:
1 Indywidualne Mistrzostwa Polski
- Senior
- Junior
- Junior 85
- Master
- Quad Open
2 Klubowe Mistrzostwa Polski
3 Indywidualny Puchar Polski w klasach:
- Senior 1
- Senior 2
- Junior
- Junior 85
- Master
- Amator
- Quad Open
- Quad Junior 2K
- Quad Amator
4 Klubowy Puchar Polski
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Trasa wyścigu Cross Country musi być całkowicie wyłączona z ruchu drogowego i być usytuowana w
naturalnych warunkach terenowych. Trasa może przebiegać po różnych nawierzchniach
nieutwardzonych i jej część może stanowić tor motocrossowy. Długość trasy musi wynosić od 7 do
15 km i musi być podzielona na oznakowane strefy (sektory) o długości około 1 km. Celem
wyznaczenia stref (sektorów) jest szybkie zlokalizowanie miejsca ewentualnego wypadku.
Minimalna szerokość trasy wynosi 2 m, a odcinki o tej szerokości nie mogą przekraczać 5% całości
trasy. Nie dotyczy to miejsc o ograniczonej widoczności (podjazdy, zjazdy, skoki). Szerokość trasy w
takich miejscach nie może być mniejsza niż 6 metrów.

W ramach rozgrywek Mistrzostw Polski i Pucharu Polski kalendarza centralnego PZM rozegranych
zostanie 16 rund (nie dotyczy klasy Junior 85). Zawody rozgrywane będą zgodnie z wprowadzonym
przez Polski Związek Motorowy Regulaminem Sportu Motocyklowego - Zasadami Rozgrywek CROSS
COUNTRY
https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/zasady_rozgrywek_cross_country_202027.01.2020_robocz
a.pdf

Celami realizacji zadania będzie ponadto:
1) integracja środowiska zawodniczego;
2) promocja sportów motocyklowych wśród mieszkańców Województwa Mazowieckiego;
3) podnoszenie wiedzy teoretycznej, umiejętności technicznych oraz zwiększanie bezpieczeństwa
zawodników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawodników w kategorii juniorów oraz na
kobiety;
4) edukacja zawodników oraz kibiców o szkodliwości jazdy pojazdami mechanicznymi po terenach
leśnych z ukierunkowaniem ich na korzystanie z miejsc do tego przeznaczonych;
5) promocja województwa mazowieckiego poprzez kulturę fizyczną i sport.

Priorytetowym działaniem organizacyjnym jest nakłonienie lokalnych użytkowników motocykli i
quadów do startu w profesjonalnie zorganizowanych zawodach, które organizowane są na terenie
zamkniętym zabezpieczone pod względem medycznym, PPOŻ oraz ubezpieczone pod względem
NNW.

W ocenie organizatora osiągnięcie powyższych rezultatów w znacznym stopniu przyczyni się do
osiągnięcia zakładanych celów zadania. Zorganizowana rywalizacja sportowa daje szansę na trwały
wzrost poziomu sportowego zawodników, wyłonienie najlepszych zawodników na poziomie
krajowym, promocje etycznych zachowań osób uprawiających lub planujących uprawiać Cross
Country, znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców Mazowsza tego typu dyscypliną sportową,
promocja województwa poprzez sport.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę, jednak możliwe jest zmniejszenie frekwencji
zawodników z powodu trudnych warunków pogodowych. Aby zminimalizować ryzyko utrudniania
realizacji zawodów organizator zabezpieczy odpowiedni sprzęt i siły w celu właściwego
zabezpieczenia i przygotowania trasy.

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania będzie gospodarstwo agroturystyczne "Gościniec Wiecha" ul. Gościnna
22 Kawęczyn , 05- 555 Tarczyn oraz tereny przyległe. Obecnie większość zawodów rangi Mistrzostw
i Pucharu Polski w Cross Country odbywała się rejonach dość odległych od Mazowsza - Chełmno,
Kwidzyn, Kalisz Pomorski, Żagań czy Okolice Bielska Podlaskiego. Ostatnie zawody tej rangi odbyły
się na Mazowszu w 2011 roku i były zorganizowane były przez nasz klub.
Dodatkowym atutem lokalizacji jest baza wyścigu, która znajdować się będzie na terenie



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 7641-4236-1e89

agroturystycznym będącym skansenem. Na terenie gospodarstwa znajdują się zabytkowe
zabudowania, pojazdy, stawy oraz tereny zielone, co stanowi ewenement na skalę kraju. Bardzo
duży odsetek zawodów w Polsce organizowanych jest na terenach oddalonych od infrastruktury, ze
słabym dojazdem i brakiem atrakcji dla kibiców. Interesującym dla zawodników jest fakt, że na
opisywanym terenie nigdy nie były rozgrywane zawody, w związku z tym teren nie faworyzuje
lokalnych zawodników, co znacznie wyrównuje szanse wszystkich przybyłych uczestników.
Teren agroturystki doskonale wpisuje się w filozofię działania naszego klubu, który pragnie
przedstawiać motosport w najbardziej pozytywnym świetle, pokazując lokalnej społeczności nie
związanej z tym sportem pozytywne aspekty rywalizacji sportowej. Rozległy teren daje możliwość
zapewnienia wielu dodatkowych atrakcji, takich jak plac zabaw dla dzieci, zagrody zwierząt,
wystawę sprzętu motoryzacyjnego itp.
Bardzo dużym udogodnieniem jest lokalizacja obiektu w pobliżu trasy ekspresowej oraz bezpośredni
dostęp drogą asfaltową.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zachęcenie zawodników o statusie
amatora do uprawiania sportów
motocyklowych podczas rywalizacji na
zawodach wysokiej rangi - liczba
nowych zawodników w kasie amator.

15 nowych zawodników w
klasie amator

Liczba uczestników na
podstawie wyników
końcowych zawodów

Wzrost poziomu sportowego
zawodników - liczba nowych
zawodników z licencją.

10 nowych zawodników
licencjonowanych

Protokół PZM z egzaminu na
licencję zawodniczą

Wyłonienie zwycięzców I rundy
Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski
w Cross Country - liczba zawodników
na podium (po 3 zawodników w każdej
z 15 klas).

45 zawodników na podium
zawodów (po 3 zawodników
w każdej z 15 klas).

Wyniki publikowane na
stronach motoresults.pl -
strona internetowa z
wynikami zawodów
motorowych w Polsce

Ogólna liczba uczestników zawodów. Planowana ilość
zawodników startujących w
zawodach na poziomie co
najmniej 170 zawodników

Dane z list startowych

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

Klub Motorowy X Racing Lesznowola jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Polskim Związku
Motocyklowym od 2010 r. ( pod nazwą Jarper X Racing Team).
Nieprzerwanie od 2010 roku klub realizuje podstawowe założenia statutowe poprzez organizację
zawodów sportowych na poziomie, okręgowym, strefowym oraz Mistrzostw i Pucharu Polski,
udziale zawodników w zawodach sportowych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
jazdy. Wysoki poziom organizowanych zawodów jest doceniany przez władze Polskiego Związku
Motorowego, który w 2020 roku zlecił stowarzyszeniu organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski.
W dniu 31 sierpnia 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków klubu, na którym dokonano
zmiany Zarządu klubu. Zmiany zostały zgłoszone do organu rejestrowego i oczekujemy na ich
zatwierdzenie. W załączeniu do oferty przedstawiamy protokół z walnego zgromadzenia i uchwałę
w sprawie wyboru Zarządu. Zaświadczenie z rejestru zawierające aktualne dane zostanie
dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przed podpisaniem
ewentualnej umowy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od 2010 roku Stowarzyszenie Klub Motorowy X Racing Lesznowola (do 2015 r. pod nazwą JARPER X
RACING TEAM)
organizowało wiele imprez i zawodów motocyklowych, a od 2014 roku corocznie organizuje
Mistrzostwa Okręgu
Warszawskiego w Motocrossie.
2011 r. - organizacja zawodów Okręgowych w Górze Kalwarii oraz Łodzi pod nazwą MOTOXTREME;
2012 r. - w styczniu pomoc podczas organizacji pokazowych zawodów na Atlas Arenie w Łodzi, w
czerwcu organizacja
Mistrzostw Polski w SuperEnduro w Atlas Arenie oraz pomoc przy organizacji Mistrzostw Świata w
halowym SuperEnduro w Atlas Arenie;
2013 r. Jako Klub JARPER X RACING TEAM organizacja zawodów okręgowych w Cross Country oraz
Mistrzostw Polski w Super Enduro w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2014 r. - organizacja Mistrzostw Polski Cross Country w Górze Kalwarii, Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego w Cross
Country, Mistrzostw Polski SuperEnduro w Mysiadle oraz Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w
Motocrossie w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2015 r. jako Klub Motorowy X Racing Lesznowola organizacja zawodów Cross Country w Mysiadle
oraz Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w Motocrossie w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2016 r. - organizacja zawodów Motocross na torze Barbara w Suchodole oraz Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego w
Motocrossie w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2017 r. - organizacja trzech zawodów pod nazwą MOTOXTREME, podczas których rozegrane zostały
trzy rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Motocyklowego w
Motocrossie oraz dwie rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie – zawody
odbyły się w dniach 4 czerwca 2017 r.
2018 r. - organizacja II rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w
Motocrossie i jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie - 1 maja
2018 r., Suchodół
2019 r. - organizacja V rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w
Motocrossie i jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie - 20
października 2019 r., Suchodół
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Obecnie w klubie zrzeszonych jest około 40 członków.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji zawodów, oferent posiada sprawdzoną bazę
dostawców specjalistycznych usług niezbędnych do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski.
Stowarzyszenie podczas organizacji zawodów współpracuje z samorządami na terenie, których
organizowane są zawody oraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ugruntowana pozycja w Polskim Związku Motorowym, dziesięcioletnie doświadczenie w organizacji
zawodów sportowych oraz wiedza merytoryczna koordynatorów zawodów wpływa na jakość
rozgrywanych zawodów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Pomiar czasu - chronometraż (koszt
finansowy)

6500,0    

2. Zabezpieczenie medyczne - 2 dni
(koszt finansowy)

6000,0    

3. Wynajęcie toalet oraz barierek
zabezpieczających (koszt finansowy)

2400,0    

4. Zakup pucharów i medali (koszt
finansowy)

2100,0    

5. Udostępnienie palików oraz taśmy
wyznaczającej tor jazdy - 15 km (wkład
rzeczowy)

1000,0    

6. Osoby oficjalne zawodów - Sędzia
Zawodów, Dyrektor Zawodów,
Komisarz Środowiskowy, Komisarz
Odbiorów Technicznych (koszt
finansowy)

2400,0    

7. Osoby funkcyjne w biurze zawodów (4
osoby), kierownik start-meta,
kierownik trasy, komisarz odbiorów
technicznych (wkład osobowy,
wolontariat)

2400,0    

8. Osoby funkcyjne marshalle – 15 osób
(wkład osobowy, wolontariat)

4500,0    

9. Przygotowanie i wyznaczenie trasy –
10 osób po 10 godzin (wkład osobowy
- wolontariat)

3000,0    

10. Promocja imprezy, wydruki
materiałów prasowych, zakup tekstów
w prasie (koszt finansowy)

3500,0    
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11. Nagrody finansowe dla zawodników -
zgodnie z regulaminem PZM (koszt
finansowy)

3000,0    

12. Wynajęcie terenu (wkład rzeczowy) 4000,0    

13. Obsługa administracyjne, projekty,
uzgodnienia administracyjne, projekt
organizacji ruchu (wkład osobowy -
wolontariat)

2500,0    

14. Organizacja biura zawodów –
wynajęcie agregatów, pomieszczeń,
materiały eksploatacyjne (koszt
finansowy)

800,0    

15. Catering dla organizatorów i osób
funkcyjnych (wkład rzeczowy)

2000,0    

16. Prace ziemne na torze –
przygotowanie terenu oraz
wyrównanie terenu po zawodach
(wkład rzeczowy - wolontariat)

3500,0    

17. Ubezpieczenie zawodów OC oraz
ubezpieczenie NNW organizatorów
(koszt finansowy)

600,0    

18. Koordynacja zadania (wkład osobowy -
wolontariat)

3000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 53200,0 10000,0 43200,0

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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