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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 Współorganizacja Ogólnopolskich Biegów Ulicznych 5. Mazowiecka
Piątka i 24. Mazowiecka Piętnastka

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-22 Data

zakończenia 2019-06-30

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: Klub Sportowy "BARAKUDA"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 31
adres siedziby: Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki, poczta: Mińsk Mazowiecki

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: imprezy@mosir.org.pl, telefon: 25 752 75 13, numer faksu:
25 752 24 46, strona internetowa: www.mosir.org.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jarosław Krajewski, adres e-mail: imprezy@mosir.org.pl, telefon:
530699926, strona internetowa: www.mosir.org.pl
Tomasz Radomiński, adres e-mail: imprezy@mosir.org.pl, telefon:
603701960, strona internetowa: www.mosir.org.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
Mińsk Mazowiecki to jedno z najstarszych miast wschodniego Mazowsza, to właśnie tutaj w ostatnią niedzielę maja
nieprzerwanie od 1996 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje Ogólnopolskie Biegi Uliczne. Dystans, który
uczestnicy pokonywali od pierwszej edycji to 15km. W 2015 do piętnastu kilometrów dołączył bieg na 5km, który od
pierwszej edycji został włączony do cyklu Grand Prix Traktu Brzeskiego. Tradycyjnie bieg główny poprzedzony jest biegami
dziecięcymi na różnych dystansach. Majowe biegi są imprezą z tradycjami, a dzięki szczeremu zaangażowaniu wielu osób
prywatnych, instytucji, organizacji zbierają pozytywne opinie uczestników, kibiców, zaproszonych gości i mediów. W ciągu
23 lat impreza ewoluowała, w 1996 roku na starcie pojawiło się 69 zawodników, w roku 2015 na obu dystansach pobiegło
łącznie 470 osób, w 2016 rekordowe 618 osób, zaś edycja w 2017 roku to start prawie 800 zawodników. W roku ubiegłym
udział w biegu wzięło 640 zawodników.
W biegach dziecięcych i młodzieżowych biegnie rokrocznie ponad 350 osób, co łącznie daje ok. 1000 biegaczy. Mińskie
biegi szczycą się tym, iż trud zawodników nagradzany jest w licznych kategoriach generalnych oraz wiekowych. Na
imprezę zapraszana jest TVP Info, gwiazdy ze świata sportu, polityki i show biznesu, których obecność jest wspaniałym
doświadczeniem dla wszystkich zgromadzonych. MAZOWIECKA PIĘTNASTKA to marka rozpoznawalna w województwie,
promująca powszechnie dostępną dla wszystkich dyscyplinę jaką jest bieganie.
Łącząc promocję biegania jako najtańszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej z promocją miasta i regionu
konieczne jest wprowadzenie do kalendarza imprez o charakterze ponadregionalnym, ogólnopolskim. Tak bardzo
popularny wśród biegaczy amatorów dystans 5km jest przyjazny biegaczom i zachęca wielu do wzięcia udziału w
wydarzeniu, nawet na poziomie amatorskim. Drugi z dystansów 15 km jest niestandardowym dystansem i z racji tego, że
nie jest zbyt wiele imprez w Polsce na tym dystansie w porównaniu z innymi długościami trasy, też cieszy się
zainteresowaniem biegaczy. Wysoka frekwencja przyczynia się do promocji miasta i regionu. Impreza umożliwi adresatom
spędzenie czasu wolnego aktywnie i stwarza warunki do rywalizacji sportowej na płaszczyźnie amatorskiej i zawodowej.
Będzie również szansą dla biegaczy na poprawienie swoich wyników sportowych, a dla mieszkańców miasta na
zainteresowanie się sportem jako jedną z najbardziej dostępnych form spędzania czasu wolnego. Istnieje także silna
potrzeba integracji środowisk biegaczy amatorów i zawodowców z terenu miasta, regionu i całej Polski. Przeprowadzenie
biegów na dystansie 5 km i masowych biegów dzieci i młodzieży, przyczynia się do aktywizacji wszystkich grup wiekowych,
a wskazanie im wspaniałej formy spędzania wolnego czasu jakim jest sport będzie z korzyścią dla wszystkich. Planowana
liczba startujących oscyluje wokół 1000 osób, biegi dla dzieci i młodzieży – ok. 350 osób. Biegi zostaną zrealizowane w kat.
kobiet i mężczyzn w następujących kat. wiekowych: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej, ponadto odrębna
kategorię będą tworzyć osoby niepełnosprawne. Biegi dla dzieci i młodzieży będą przeprowadzane zarówno wśród
dziewcząt i chłopców w następujących kat.: klasy I-II szkoły podstawowe, klasy III-IV szkoły podstawowe, klasy V-VI szkoły
podstawowe, klasa VII i VIII szkoły podstawowe, III szkół gimnazjalnych, biegi wróżek i elfów. Biegi są dedykowane
amatorskim i zawodowym grupom biegaczy z miasta, regionu i kraju bardzo zróżnicowane wiekowo (jak powyżej),
środowisko biegających osób niepełnosprawnych (kat. osób niepełnosprawnych), dzieci i młodzież startujące w biegach
dziecięcych i młodzieżowych. Odbiorcami są również mieszkańcy miasta i regionu, którzy mogą korzystać z wielu
darmowych atrakcji i konkursów z nagrodami.

Cel realizacji zadania
Poszerzenie oferty sportowej miasta i regionu, promocja zdrowego stylu życia wśród adresatów zadania, upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w regionie, stworzenie warunków do rywalizacji sportowej, przeciwdziałanie patologiom
społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego różnym grupom wiekowym, promowanie województwa, regionu i
miasta, stworzenie szansy na wzięcie udziału w ciekawym widowisku sportowym bez większego nakładu kosztów,
integracja biegaczy niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, wpisowe do imprezy biegowej często kosztuje dość dużo,
poprzez dofinansowanie możemy za niskie wpisowe dać uczestnikom i widzom imprezę na wysokim poziomie, a poprzez
to zachęcić ich do rozpoczęcia przygody z bieganiem. Dofinansowanie przeznaczymy na medale i trofea sportowe dla
biegaczy i zawodników powiększając ilość kategorii i dając większej liczbie osób szansę na wyróżnienie (szczególnie wśród
grup wiekowych 50+), trofea sportowe są ważną nagrodą dla biegaczy, szczególnie dla dzieci, medal/statuetka działa
motywująco i zachęcająco do kontynuowania przygody z bieganiem.

Miejsce realizacji zadania
Plac przed Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim gdzie ustawiony jest start oraz meta zawodów.

Grupa odbiorców zadania
-Dzieci
-Młodzież
-Dorośli
-Seniorzy
-Osoby niepełnosprawne
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Prezes KS Barakuda Mińsk Mazowiecki – sędzia główny
Członkowie KS Barakuda Mińsk Mazowiecki – organizacja biura zawodów, zabezpieczenie trasy dla dzieci i młodzieży
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – pracownicy uprawieni i z kompetencjami do realizacji programu,
wykonania dekoracji zawodników, prowadzenia merytorycznego imprezy, stworzenia miasteczka biegaczy- przygotowanie
szatni, biura zawodów itp., organizacji pracy w biurze zawodów,
Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, członkowie MKB Dreptak oraz harcerze z Komendy Hufca Mazowsze- osoby
uprawnione do zabezpieczenia trasy biegu
Nauczyciele, trenerzy i sympatycy klubu, wolontariusze – przygotowywanie pakietów startowych dla zawodników,
wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów, dostarczanie wyników do konferansjera, dbanie o ład i porządek na
terenie imprezy

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Upowszechnienie biegania w skali regionu i województwa, aktywizacja biegaczy z regionu, osób starszych i
niepełnosprawnych, integracja środowisk biegowych z terenu województwa i kraju, stworzenie warunków i możliwości do
sprawdzenia się na dłuższych i krótszych dystansach, umożliwienie startu dzieciom i młodzieży na imprezie ogólnopolskiej,
podnoszenia sprawności, kultywowanie ducha walki fair play, wypromowanie miasta i regionu jako tła do prestiżowej
imprezy sportowej, rozwój zainteresowania sportem wśród mieszkańców miasta, integracja środowisk czterech
zaprzyjaźnionych miast, które tworzą cykl Grand Prix, wzrost świadomości zdrowotnej grup docelowych

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 medale 13 000,00 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł

2 koszulki 30 000,00 zł 0,00 zł 30 000,00 zł

3 puchary 3 300,00 zł 0,00 zł 3 300,00 zł

4 nagrody 40 000,00 zł 0,00 zł 40 000,00 zł

5 posiłek dla biegaczy 14 000,00 zł 0,00 zł 14 000,00 zł

6 pomiar czasu 5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł

7
przygotowanie projektów, skład

materiałów promocyjnych,
podziękowań, dyplomów, banerów

2 400,00 zł 0,00 zł 2 400,00 zł

8 zabezpieczenie tras i obsługa biura
zawodów 3 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł

Koszty ogółem: 110 700,00 zł 10 000,00 zł 100 700,00 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 (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również 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.
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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


