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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: FUNDACJA NOWYSTART.PL, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000584992, Kod
pocztowy: 09-400, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica:Miodowa, Numer posesji: 1,
Województwo:mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock, Strona www:
www.fundacjanowystart.pl, Adres e-mail: fundacjanowystart@gmail.com, Numer telefonu:
512455082,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Bartosz Leszczyński
 
Adres e-mail: bartoszleszczynski8@gmail.com Telefon: 
512455082

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Płock Handball Cup 2021"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

12.04.2021 Data
zakończenia

11.06.2021

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

Założeniem projektu jest promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród
mieszkańców Mazowsza za sprawą zorganizowania Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców "Płock Handball
Cup 2021", który ma się odbyć w dniu dziecka 01.06.2021r. W zawodach planowany jest udział 4
zespołów w kategorii wiekowej 2006-2007 r. W każdej drużynie planowany jest udział od 12-16
zawodników, co daje do 64 dzieci. Organizacja takiego turnieju piłki ręcznej była by świetną okazją
popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Turniej odbywać się będzie w hali sportowej lub
na boisku zewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 16 im Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7.
Rok do roku możemy zauważyć zainteresowanie Piłką ręczną na Mazowszu. Jest to miasto, w
którym piłka ręczna jest bardzo popularna, oraz jest duże zainteresowanie dzieci z Mazowsza tą
dyscypliną sportu. Kreowanie dobrej atmosfery wokół turnieju, a także pomoc rodziców pozwoli na
integracje zawodników, rodziców poprzez sport. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe tj.
medal i koszulkę z logo Urzędu Marszałkowskiego, a wszystkie materiały o Turnieju zawierają
informację o dofinansowaniu zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Celem turnieju będzie: promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu oraz kultury
fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza, promocja zdrowego stylu życia poprzez zawody sportowe,
oraz rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym rywalizacja sportowa dzieci.

Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa nr 16 w Płocku (boisko szkolne lub hala sportowa)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie turnieju 1 Turniej Piłki ręcznej Protokół końcowy turnieju,
faktury,
dokumentacja zdjęciowa

Udział zawodników od 48 do 60 dzieci Dokumentacja zdjęciowa,
lista
zawodników, protokoły
meczowe

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

Fundacja Nowy Start.PL powstała w 2015r. W skład zarządu wchodzą osoby, które niejednokrotnie
społecznie pomagały osobom wykluczonym społecznie oraz angażowały się w wiele akcji pomocy
ludziom ciężko doświadczonym z Mazowsza.
- Fundacja na początku Września 2020r. brała udział w akcji "Bądź bezpieczny na Mazowszu"
dofinansowanej ze środków budżetu województwa Mazowieckiego.
- W miesiącach 09-12.2020r. realizowała program dla dzieci z Mazowsza "Zrozumieć Świat przez
doświadczenia" także dofinansowanej ze środków budżetu województwa Mazowieckiego.
- W miesiącach 10-12.2020r. organizowała projekt "Płock to Moc" polegający na pomocy i
zorganizowaniu czasu dla dzieci wykluczonych z biednych rodzin zadanie dofinansowane ze
środków Miasta Płock.
- W 2020r. organizowaliśmy także akcje charytatywne oraz zbiórki pieniędzy dla dzieci m.in dla Zosi
z płocka walczącej z SMA.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Pan Bartosz Leszczyński jako członek zarządu fundacji ma 20 letnie doświadczenie w organizacji oraz
przeprowadzaniu turniejów dla dzieci z piłki ręcznej.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Fundacja współpracuje z trenerami piłki ręcznej skupionymi w klubach sportowych w płocku. Są to
trenerzy z licencjami ZPRP (Związek Piłki Ręcznej w Polsce).
Są to osoby odpowiednio przygotowani do prowadzenia grup młodzieżowych, jak również grupy
docelowej, jaką jest drużyna seniorska. Na turniejach będą oni prowadzić drużyny w swoich
kategoriach wiekowych z płockich szkół. Koordynatorem zawodów będzie członek zarządu fundacji,
jest to sędzia międzynarodowy z wieloletnim stażem i doświadczeniem w organizacji oraz
nadzorowaniu takich wydarzeń sportowych. Zarząd fundacji przygotuje projekt (przeprowadzi
rekrutację zespołów na
turniej) zakupi nagrody na zawody dla dzieci. Praca Zarządu fundacji będzie wkładem osobowym.
Przy turnieju będą pracować wolontariusze.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zapisy na turniej 200,0    

2. Wynajem Hali sportowej 600,0    

3. Zakup Napojów 140,0    

4. Zakup nagród 2400,0    

5. Sędziowie prowadzący 1200,0    

6. Sędziowie stolikowi 400,0    

7. Obsługa Medyczna 500,0    

8. Obsługa techniczna 400,0    

9. Obsługa Muzyczna 500,0    
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10. Biuro Zawodów 500,0    

11. Obsługa finansowo-ksiegowa 400,0    

12. Koordynator 900,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8140,0 7500,0 640,0

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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)
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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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