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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 Kampinos Tour - wyścig mtb dla amatorów

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

zakończenia 2019-08-31

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 Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000090555
adres siedziby: Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa, poczta: Warszawa

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: mazoviateam@interia.pl, telefon: 503099681, strona
internetowa: mazovia-team.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Małgorzata Szyller, adres e-mail: mazoviateam@interia,.pl, telefon:
503099681, strona internetowa: mazovia-team.pl

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
Zawody rozegrane zostaną jako wyścig etapowy w dn. 6-7 lipca, wg. harmonogramu:
- 6.07. - przedpołudniem - jazda indywidualna na czas
- 6.07. - po południu - start wspólny
- 7.07. wyścig na dyst. 10,20,30 km
Zawody będą rozegrane bez względu na pogodę. Zachęcamy do uczestnictwa, zabawy i integracji całe rodziny.
Zaplanowana trasa przebiegać będzie przez piękne tereny Kampinoskiego Paku ze startem w Leoncinie i Granicy. Ze
względu na dobrą współpracę mamy jako jedni z nielicznych możliwość organizacji zawodów rowerowych na terenie KPN.
Miejsce cieszy się aprobatę i zadowoleniem uczestników ze względu na świetne trasy i konfigurację terenu. Zawodnicy są
klasyfikowani w podziale na płeć – kobiety i mężczyźni, w kategoriach wiekowych – od najmłodszych do najstarszego
zgłoszonego zawodnika. Ze względu na długość trasy zawodnicy startują w grupach pn. MIKRO, Mini, Mega i Giga
Maraton, z podziałam na kategorie wiekowe. Ze względu na różnorodne klasyfikacje i rzetelność końcowych wyników
szczególną staranność kładziemy na pomiar czasu. Zapewniamy elektroniczny system zapisów. Zapewniamy również
profesjonalny serwis techniczny w zakresie naprawy sprzętu rowerowego, jest to standard przy organizacji tego rodzaju
imprez. Zawody mają zabezpieczenie medyczne zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego. Impreza zostanie
rozreklamowana poprzez druk plakatów, stronę internetową, profil na „Facebooku”, wydarzenia. Od 2017 roku
współpracujemy z Radiem Kampus. Wysyłane są specjalnie przygotowane zaproszenia do klubów sportowych, związków
sportowych i mediów. Przez cały rok działa strona internetowa na której są podane informacje o terminach, opis miejsca,
regulamin. Organizator zapewnia wyżywienie dla wszystkich uczestników imprezy oraz wyżywienie dla ekipy
organizacyjnej (sędziowie, spiker, obsługa techniczna). Na mecie zorganizowany jest bufet stacjonarny zapewniający
pokrycie wydatku energetycznego (izotony, węglowodany, ciepły posiłek).

Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest zorganizowanie imprezy sportowej Kampinos Tour dla amatorów, która ma popularyzować
piękny teren Kampinoskiego Parku. Zadanie jest realizowane na najwyższym poziomie organizacyjnym. Ponadto celem
jest:
- popularyzacji sportu, a w szczególności kolarstwa,
- integracja społeczności lokalnej poprzez umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniu sportowym,
- aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży, starszego pokolenia,
- upowszechniania aktywności ruchowej w różnych grupach społecznych, różnych środowiskach jako sposób na walkę z
otyłością,
- pokazania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Miejsce realizacji zadania
Kampinos, Leoncin

Grupa odbiorców zadania
Zadanie skierowane jest do mieszkańców Mazowsza, gminy Kampinos i okolicznych, a także Warszawy od 4 roku życia i
wszystkich chętnych do udziału czynnego w zawodach, bez względu na płeć i wiek (ważna jest umiejętność jazdy na
rowerze), jak również biernego – sportowego kibicowania. Udział mogą wziąć osoby starsze. Na edycji planujemy udział
ok. 200 bezpośrednich uczestników zawodów + osoby towarzyszące, widzowie. Należy pamiętać że podczas imprez
plenerowych ważne są warunki pogodowe.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Prace społeczne: - obsługa strony internetowej projektu, FB - przygotowanie, druk plakatów. Koszt przyjęto na podstawie
cen rynkowych m.in. miastostron.pl; designspektrum.pl; www.grafik.pl; studiohoryzont.pl

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem będzie:
- przeprowadzenie zawodów Kampinos Tour,
- popularyzacja sportu kolarskiego, zdrowa rywalizacja sportowa,
- podniesienie umiejętności i sprawności fizycznej w każdej grupie wiekowej,
- integracja środowiska lokalnego i kolarskiego,
- zacieśnienie współpracy z samorządem lokalnym,
- utrwalanie potrzeby sportowego, zdrowego, ekologicznego trybu życia jakim jest jazda na rowerze, jako walka z
otyłością.
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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 Sędzia główny 480,00 zł 480,00 zł 0,00 zł

2 pozostali sędziowie 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

3 obsługa techniczna 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

4 zabezpieczenie medyczne 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

5 transport materiałów technicznych 1 500,00 zł 1 320,00 zł 180,00 zł

6

Wynajem materiałów technicznych
(toalety, nagłośnienie, namioty,
agregaty, płotki zabezpieczające,

stoły, krzesła itp)

1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł

7 Wyżywienie, w tym zakup wody 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł

8 zakup trofeów sportowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

9 Przygotowanie plakatu, banerów
okazjonalnych 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

10 Obsługa biura projektu 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

11 Obsługa strony internetowej, FB 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

12 Koordynator projektu 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

13 Obsługa finansowa 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

14 Ubezpieczenie (polisa całoroczna) 50,00 zł 0,00 zł 50,00 zł

Koszty ogółem: 15 630,00 zł 10 000,00 zł 5 630,00 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.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................
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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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