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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: LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY SKAMANDER NIEZNAMIEROWICE, Forma prawna:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, EWEIDENCJA STOWARZYSZEŃ PROWADZONA PRZEZ WYDZIAŁ
PROMOCJI I KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGOW PRZYSUSZE: 32, Kod pocztowy: 26-411,
Poczta: RUSINÓW, Miejscowość: NIEZNAMIEROWICE, Ulica: NIEZNAMIEROWICE, Numer posesji:
39, Województwo:mazowieckie, Powiat: przysuski, Gmina: Rusinów, Strona www:
www.facebook.com/Nieznamierowice, Adres e-mail: LZSNIEZNAMIEROWICE@GMAIL.COM,
Numer telefonu: 783322893,
 
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)

Michał Gajda
 
Adres e-mail: lzsnieznamierowice@gmail.com Telefon: 
783322893

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego X MISTRZOSTWA NAD DRZEWICZKĄ W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH oraz IV DZIEŃ PLAŻOWEJ REWOLUCJI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2021 Data
zakończenia

24.07.2021

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

W czasie naszego projektu chcemy po raz kolejny rozruszać dzieci i młodzież z naszej okolicy, ale też
zmotywować dorosłych do ruchu, rekreacji oraz większej integracji społecznej naszej Małej
Ojczyzny. Powodem do zwiększenia aktywności fizycznej naszcyh mieszkańców będą X
MISTRZOSTWA NAD DRZEWICZKĄ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH oraz IV DZIEŃ PLAŻOWEJ
REWOLUCJI. W ramach projektu zorganizujemy jeden dzień zawodów lekkoatletycznych, podczas
którego w kilku kategoriach wiekowych wystartuje ponad 100 osób w każdym wieku i na różnych
dystansach biegów przełajowych /X edycja/. Drugim dniem sportu, który organizujemy już IV raz to
dzień PLAŻOWEJ REWOLUCJI, podczas którego wystartuje ok. 15-20 druz yn z okolicznych
miejscowości i szkół w zawodach w piłce nożnej plażowej /beach soccer/ oraz w piłce siatkowej
plażowej. Głównym powodem do realizacji naszego projektu jest troska o zdrowie naszych dzieci,
nas,naszych rodziców. Chcemy szczególnie dzieci i młodzież odciągnąć od telewizorów i
komputerów a dorosłych zaprosić do wyjścia z domu, wzięcia udziału w rekreacyjnych grach i
zabawach lub po prostu do kibicowania tym, którzy chcą się ruszać i uprawiać sport a przy okazji
zacieśniać coraz słabsze więzi społeczne w naszej Małej Ojczyźnie i leczyć się
nawzajem z samotności. Podczas każdego z tych dni sportu w naszej miejscowości tradycyjnie też
rozgrywamy gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla kibiców zachęcające do aktywności fizycznej.

Naszymi celami podczas projektu są:
- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, oderwanie ich od komputerów i laptopów
- zachęcenie dorosłych do zdrowego ruchu i aktywności
- odnowienie więzi społecznych w naszej Małej Ojczyźnie do tego aby wspólnie brać udział w
zawodach i zabawach rekreacyjno-sportowych, ale też poprzez zaproszenie wszystkich pokoleń do
wyjścia z domu i kibicowaniu tym, którzy biorą udział w zawodach
- realizacja X MISTRZOSTW NAD DRZEWICZKĄ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH oraz IV DNIA PLAŻOWEJ
REWOLUCJI dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze wsi Nieznamierowice oraz mieszkańców gminy
Rusinów i okolic

Odbiorcami naszego projektu jest kilka grup osób:
1/ dzieci, młodzież i również dorośli z gminy Rusinów i okolic biorąca udział w naszych zawodach
sportowych /ok.250 osób/
2/ dzieci, młodzież i również dorośli z gminy Rusinów i okolic kibicujący podczas zawodów
sportowych /min. 500 osób/
3/ odbiorcy informacji o naszych działaniach w ramach projektu na Facebooku /każdy dzień - relacja
x 500 osób= min.5000 osób
4/ odbiorcy informacji o projekcie w innych lokalnych mediach tradycyjnych /w czasie od maja do
czerwca 2019 roku/ czyli np. w miesięczniku "Głos Przysuski" - zasięg każdego numeru to ok. 4 000
osób /powiat przysuski i opoczyński/

Miejsce realizacji

wieś Nieznamierowice, gm. Rusinów, powiat przysuski, woj.mazowieckie - biegi przełajowe są
rozgyrwane na naszym podleśnym boisku na Pieszniku a rozgrywki w sportach plażowych nad
zalewem na rzece Drzewiczka, gdzie z własnych środków postawiliśmy kilka lat temu bramkii do
piłki plażowej oraz słupki do siatkówki plażowej.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

X MISTRZOSTWA NAD DRZEWICZKĄ W
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - minimum 6
biegów w różnych kategoriach
wiekowych, w których uczestniczyć
będzię min. 100 osób

1 impreza zdjęcia , plakat

IV DZIEŃ PLAŻOWEJ REWOLUCJI -
zawody dla 15-20 druzyn, każda zagra
min 2-3 mecze na 3 boiskach

1 impreza zdjęcia , plakat

liczba uczestników X MISTRZOSTW
NAD DRZEWICZKĄ W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH

100 plakat, zdjecia

liczba uczestników IV DNIA PLAŻOWEJ
REWOLUCJI

30 plakat, zdjęcia

liczba drużyn IV DZIEŃ PLAŻOWEJ
REWOLUCJI

15 lista startowa

liczba odbiorców informacji o
zawodach w internecie

2000 printscreny

liczba czytelników loklanych
miesięczników, czytających 2 artykuły
o zawodach /każdy w bezpłatnym
miesieczniku o zasięgu 5000 egz./

10000 artykuły z prasy

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Działamy aktywnie od 2006 roku. Realizowaliśmy dotychczas zadania ze środków Ministerstwa
Sportu, Fundacji PZU, Fundacji LOTTO, Programu Równać Szanse, FIO MPIPS.

Największym sukcesem w ramach naszej działalności było zaproszenie do naszej wsi 5 Mistrzów
Sportu, którzy pochodzą z małych miejscowości /Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak, Andrzej
Supron, Marek Plawgo i Sylwia Gruchała/. To rzecz niebywała w naszych realiach małej wsi na
prowincji w jednej z 4 najbiedniejszych gmin w Polsce, że odwiedziły nas gwiazd sportu znane tylko
z telewizji, z bardzo ciepłym, mądrym i motywującym przesłaniem dla dzieci i młodzieży. W ich
słowach, że jeśli wierzysz w to i ciężko pracujesz to możesz być kim zechcesz, nieważne, skąd jesteś.
A najciekawsze było to, że nasze dzieci nie czuły wobec wielkich mistrzów żadnego dystansu jak
wielu dorosłych a po prostu rozmawiali z nimi jak równi z równymi o życiu i marzeniach.
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od niemal 10 lat organizujemy mistrzostwa gminy Rusinów w biegach przełajowych, od 3 lat
organizujemy coroczne rozgrywki plażowe w 3 kategoriach wiekowych w siatków kę plażową oraz
beach soccer. Mamy doświadczenie w tego typu projektach, co doceniaja zarówno osoby startujące
/co roku mamy coraz więcej zgłoszeń" jak i partnerzy instytucjonalni. Dodatkowo od kilku lat, we
wszystkie niedziele wakacji prowadzimy rozgrywki piłki noznej amatorów dla 8 drużyn z różnych
gmin - to Międzygminna Liga Piłki Nożnej - realizujemy to bez wsparcia samorządu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- wolontariusze przygotowujący teren oraz potem sprzątający po imprezie
- własny sprzęt sportowy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajem nagłośnienia plenerowego
wraz z usługa konferansjera / 2 dni x
500 zł/

800,0    

2. zakup nagród na MISTRZOSTWA NAD
DRZEWICZKĄ W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH /4 indywidualnych
kompletów dla kategorii wiekowych x
3 miejsca = 12 zestawów np. medal,
książka, drobny sprzęt sportowy / - 12
zestawów

1500,0    

3. zakup nagród na TURNIEJ SPORTÓW
PLAŻOWYCH /9 kompletów dla drużyn
w 3 kategoriach wiekowych x 3 miejsca
= 27 zestawów np. puchar, medal,
książka, drobny sprzęt sportowy / = 27
zestawów

3000,0    

4. zakup wody na 2 dni zawodów dla
uczestników zawodów i gier oraz
zabaw /2 dni x 100 butelek x 2 zł = 400
zł/

400,0    

5. wynagrodzenie sędziów /2 os. x 2 dni x
6 godz. x 25 zł/

600,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6300,0 6300,0 0,0

V. Oświadczenia
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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)

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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