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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 Ogólnopolskie regaty wioślarskie: „XI Mistrzostwa Polski w Sprincie
Wioślarskim; XXXVI Memoriał Juliusza Kawieckiego”

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-08-05 Data

zakończenia 2019-10-31

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: Płockie Towarzystwo Wioślarskie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000275868
adres siedziby: Juliusza Kawieckiego, 09-402 Płock, poczta: Płock

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: ptw.1882@wp.pl, telefon: 606932966

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jacek Karolak, adres e-mail: ptw.1882@wp.pl, telefon: 606932966

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4100-4c81-7d6b

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie obejmuje popularyzację wioślarstwa w Płocku i na Mazowszu Północnym poprzez zorganizowanie imprezy
sportowej rangi mistrzowskiej
(rozgrywanej już po raz jedenasty), pn: „Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim”, a wprowadzonej do kalendarza
Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich z inicjatywy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Na tej imprezie, poza tytułami Mistrza Polski, zawodnicy
zdobywają klasy sportowe w zależności od zajmowanych miejsc. Impreza ta również objęta jest punktacją PZTW na
drużynowego Mistrza Polski. W imprezie wezmą udział wioślarze z czołówki krajowej i światowej z medalistami igrzysk
olimpijskich włącznie w liczbie min. 150 osób.
Równolegle z Mistrzostwami Polski odbywa się, już po raz 36, „Memoriał Juliusza Kawieckiego” jedna z największych w
Polsce imprez cyklicznych w wioślarstwie. W ramach tej imprezy startują wioślarze z grup młodzieżowych (młodzicy,
juniorzy młodsi i juniorzy oraz weterani klubów wioślarskich w Polsce - mastersi.
Zawody odbędą się w Płocku, na rzece Wiśle, na wysokości przystani PTW na odcinku sprinterskim około 400 m.
Organizacja zawodów obejmuje:
• Przygotowanie imprezy: regulamin imprezy, zabezpieczenie medyczne i techniczne, budowa prowizorycznego toru na
Wiśle, zabezpieczenie
WOPR, sędziowskie, organizację i obsługę zgłoszeń do regat, organizację wioski wioślarskiej (zawodów), zabezpieczenie
wyżywienia i noclegów
• Rozegranie imprezy: obsługę pomiarowo-startową, rozkład wyścigów, dekorację zwycięzców, zabezpieczenie biegów na
Wiśle. Na koniec
uporządkowanie akwenu i terenu.
• Rozliczenie imprezy i obsługa administracyjno – księgowa.
Uczestnicy regat zdobywają medali i tytuły Mistrzów Polski a oprócz tego puchary i nagrody finansowe.
Komisja sędziowska dla całej imprezy sportowej jest powołana przez organizatora pod merytorycznym nadzorem
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Organizatorzy zapewniają również obsługę specjalistyczną, która jest
wyposażona w aparaturę pomiarową najwyższej klasy z foto-finiszem i monitoringiem całego toru od startu do mety.

Cel realizacji zadania
1. Wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych konkurencjach objętych programem mistrzostw.
2. Popularyzacja wioślarstwa, jako dyscypliny olimpijskiej wśród społeczności.
Północnego Mazowsza jak również wśród młodzieży województw ościennych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w biegach memoriałowych.
4. Zachowanie pamięci po zasłużonych zawodnikach i działaczach PTW.
5. Świetna zabawa i emocje dla kibiców. .

Miejsce realizacji zadania
Województwo mazowieckie - Płock

Grupa odbiorców zadania
Bezpośrednio odbiorcami zadania są zawodnicy z całej Polski, a pośrednio kibice z Płocka i okolic, zgromadzeni na
zawodach.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
nie dot.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Prawidłowo zrealizowane zadanie publiczne przyniesie n/w rezultaty sportowe i społeczne:
1. Społeczność Mazowsza, pozna wioślarstwo, jako dyscyplinę olimpijską, niezwykle widowiskową i
emocjonującą,
2. Publiczność obejrzy z bliska i spotka się z czołówką wioślarską Polski,
3. Kibice poznają sylwetki Płockich wioślarzy, jako czołówki krajowej.
4. Kilka pokoleń wioślarzy spotka się, jako „ Jedna wielka rodzina wioślarska”,
5. Młodzież zapała chęcią uprawiania sportu - wioślarstwa.
6. Wyłonieni zostaną Mistrzowie Polski na dystansie sprinterskim podczas bardzo zaciętej rywalizacji
7. Wioślarstwo zostanie spopularyzowane podczas samej imprezy jak i podczas akcji promocyjnej imprezy.
8. Sama rzeka Wisła zostanie wypromowana wraz z jej walorami przyrodniczymi i wszystkie sporty wodne
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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 Zakup pucharów 1 320,00 zł 420,00 zł 900,00 zł

2 Zakup medali 2 112,00 zł 700,00 zł 1 412,00 zł

3 Wyżywienie i zakwaterowanie
uczestników 7 200,00 zł 6 008,00 zł 1 192,00 zł

4 Obsługa sędziowska 3 300,00 zł 842,00 zł 2 458,00 zł

5 obsługa medyczna (karetka) 1 080,00 zł 200,00 zł 880,00 zł

6 Ochrona-asekuracja na akwenie przez
WOPR 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

7
transport własny- koszt paliwa do
busów i motorówek asekuracyjnych

(sędziowskich)
300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

8

obsługa techniczna zadania w tym:
montaż i demontaż obiektów(

namioty, trapy drewniane do zejścia
na akwen, itp.)

1 080,00 zł 0,00 zł 1 080,00 zł

9

Materiały do budowy wioski i toru
wioślarskiego (gwoździe, śruby,

wkręty, deski, tarcica, liny, elementy
metalowe, opaski, itp.)

700,00 zł 0,00 zł 700,00 zł

10 Wynajem aparatury pomiarowo-
startowej z obsługą 8 550,00 zł 1 230,00 zł 7 320,00 zł

11 Ochrona wioski przez agencję
ochrony w okresie regat 1 050,00 zł 0,00 zł 1 050,00 zł

12
Nagrody finansowe dla zawodników

(zgodnie z listą za miejsca i
konkurencję)

6 000,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł

13 opracowanie i wydruk plakatów,
ulotek i zaproszeń 700,00 zł 0,00 zł 700,00 zł

14 Ubezpieczenie imprezy OC i NW 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

15 Koordynator zadania - obsługa
administracyjno-księgowa 1 800,00 zł 600,00 zł 1 200,00 zł

Koszty ogółem: 36 492,00 zł 10 000,00 zł 26 492,00 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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