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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 Galopem po zdrowie

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-08 Data

zakończenia 2019-07-01

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: Fundacja "Dla Polonii"
forma prawna: fundacja
KRS: 0000423252
adres siedziby: Bobrowiecka, 00-728 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: agnieszka@fundacjadlapolonii.pl, telefon: 22-559-21-11,
strona internetowa: www.fundacjadlapolonii.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Agnieszka Wieszczycka- Bromska, adres e-mail:
agnieszka@fundacjadlapolonii.pl, telefon: 22-559-21-11, strona
internetowa: www.fundacjadlapolonii.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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie polega na przeprowadzeniu serii weekendowych spotkań (8 weekendów) intensywnych zajęć jazdy konnej
zakończonych zawodami. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy- podstawową i średniozaawansowaną,
którzy przez 8 tygodni będą uczestniczyli w zajach. W ramach każdej grupy uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe
7-13 lat oraz 14-18 lat.
W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, gdzie będą uczyli jazdy konnej-
sztolnia, skoki przez przeszkody, jazda w terenie- oraz szacunku do zwierząt- odprowadzanie do stajni, czyszczenie koni po
zakończonych zajęciach.
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Cel realizacji zadania
Celem jest szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie sportu jakim jest jeździectwo, który to sport
jest bardzo związany z nasza historia i kulturą. Ponad to celem jest również zachęcenie dzieci i młodzieży do obcowniania
wśród zwierząt, które uczą wrażliwości, sumiennoćci, oraz odpowiedzialności. Zajęcia miałby również poruszyć dzieci z
kanapy z przed komputerów, smartfonów i dać im możliwość spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu wśród
przyrody.

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania będzie pensjonat dla koni "Stajnia u Dawida" Dębowa 18, 03-054 Warszawa. Pensjonat
prowadzony jest od 1998 roku, na terenie znajdują się dwie stajnie mieszczące 28 boksów. Stajnia znajduje się w
sąsiedztwie Lasu w Choszczówce z wspaniałymi zielonymi terenami.

Grupa odbiorców zadania
Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzież w wieku od lat 7 do 18, którzy są uczniami szkół podstawowych oraz
średnich.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład rzeczowy- sprzęt jeździecki dla każdego z uczstników zajęć, wyposażenie stajni- teren do jazdy, teren do nauki
skoków przez przeszkody, sprzęt do pielęgnacji zwierząt i do osiodłania konia.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rozwinięcie wśród uczestników nowych umiejętności oraz aktywizacja młodzieży. Wykształcenie u młodzieży nawyku
aktywnego spędzania wolnego czasu. Nauka odpowiedzialności i samodyscypliny.

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 wynagrodzenie koordynatora 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

2 wynagrodzenie instruktora 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

3 pasza dla koni 1 900,00 zł 1 900,00 zł 0,00 zł

4 utrzymanie koni w stajni 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

5 nagrody dla uczestników- książki i
sprzęt jeździecki 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

6 dyplomy 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 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.
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