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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 XXI Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-08-12 Data

zakończenia 2019-09-25

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: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Nasiadki"
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego: 40/S
adres siedziby: Nasiadki, 07-402 Lelis, poczta: Lelis

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: luks_n@spnasiadki.edu.pl, telefon: 297611028

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Sylwia Smilgin-Kamińska, adres e-mail: luks_n@spnasiadki.edu.pl,
telefon: 602553383

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
Aktywność ruchowa, rekreacja dzieci, młodzieży jest istotnym elementem ich rozwoju indywidualnego. Podnosi
odporność na stres w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Ruch fizyczny powinien być propagowany od
najmłodszych lat, być alternatywą dla wszechobecnego infoholizmu. Powinien dostarczać pozytywnych emocji oraz dużej
dawki endorfin wywołujących zadowolenie i radość. Aktywność fizyczna staje się "modą", jednak proces ten wymaga
ustawicznej stymulacji. XXI Jesienne Biegi Przełajowe będą imprezą sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży (udział
zawodników w wieku 4-14 lat). Zawody odbędą się na stadionie Szkoły Podstawowej w Lelisie dnia 7 września 2019 roku.
Będą elementem sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Mazowsza. Zaproszone zostaną kluby
sportowe i szkoły podstawowe z terenu województwa mazowieckiego. Zostaną wysłane zaproszenia do placówek
oświatowych i klubów sportowych, które brały udział w poprzednich latach, zawody będą promowane przez strony
internetowe i media społecznościowe (Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, w Lelisie, Gminy Lelis, Centrum Kultury
Biblioteki i Sportu w Lelisie) Turniej będzie obejmował 20 kategorii indywidualnych:
1 Bieg mini-krasnali DZ; rocznik 2015 i młodsi (4 latki i mł)
2 Bieg mini-krasnali CH; rocznik 2015 i młodsi (4 latki i mł)
3 Bieg krasnali; dziewczynki rocznik 2013 -2014 (5-6 latki)
4 Bieg krasnali; chłopcy rocznik 2013 -2014 (5-6 latki)
5 Rocznik 2012- dziewczęta (7 latki)
6 Rocznik 2012- chłopcy (7 latki)
7 Rocznik 2011 – dziewczęta (8 latki)
8 Rocznik 2011- chłopcy (8 latki)
9 Rocznik 2010 – dziewczęta (9 latki)
10 Rocznik 2010 – chłopcy (9 latki)
11 Rocznik 2009- dziewczęta (10- latki)
12 Rocznik 2009- chłopcy (10-latki)
13 Rocznik 2008 – dziewczęta (11-latki)
14 Rocznik 2008 – chłopcy (11-latki)
15 Rocznik 2007 – dziewczęta (12-latki)
16 Rocznik 2007 – chłopcy (12-latki)
17 Rocznik 2006- dziewczęta (13-latki)
18 Rocznik 2006- chłopcy (13-latki)
19 Rocznik 2005 dziewczęta (14-latki)
20 Rocznik 2005 chłopcy (14-latki)
Zgodnie z rozwojem fizycznym i możliwościami biegowymi poszczególnych kategorii zostaną przygotowane trasy biegowe
od 300 do 1000 metrów. Będą one przebiegały na drogach leśnych oraz stadionie . We wszystkich kategoriach zostaną
wręczone następujące nagrody: I miejsce- puchar (20 sztuk), I-III miejsce- medale- (60 szt.), I-VI miejsce – dyplom- (120
szt.), I-III miejsce w kategoriach indywidualnych- nagrody rzeczowe- okolicznościowe koszulki sportowe (60 szt.). Wszyscy
uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny oraz napoje.

Cel realizacji zadania
Promowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży mieszkańców województwa mazowieckiego, upowszechnianie
biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja osiągnięć sportowych mieszkańców Mazowsza, wyłonienie kadry szkół
na finał powiatowy w indywidualnych biegach przełajowych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej oraz na inne masowe
imprezy biegowe. Aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowisk biegaczy z rożnych rejonów województwa
mazowieckiego. Poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy Lelis.

Miejsce realizacji zadania
Stadion Szkoły Podstawowej w Lelisie oraz drogi leśne w pobliżu stadionu (nawierzchnia trasy: piaszczysta, żwirowa,
tartanowa, trawiasta).

Grupa odbiorców zadania
Dzieci i młodzież w wieku 4-14 lat zamieszała na terenie województwa mazowieckiego - nie mniej niż 300 osób. Trenerzy i
opiekunowie grup sportowców- nie mniej niż 20. Rodzice i obserwatorzy zawodów- około 50 osób.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Działacze, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający kwalifikacje i predyspozycje do pracy z dziećmi i
młodzieżą o wysokim poziomie umiejętności merytorycznych, członkowie Zarządu i działacze LUKS „Nasiadki”, posiadający
umiejętności i doświadczenie organizacyjne (obsługa merytoryczna i organizacyjna zawodów, koordynowanie projektu,
sekretariat zawodów, zaprojektowanie i przygotowanie dyplomów, zamówienie towarów i usług ), przewodniczący
Gminnego Zarządu LZS w Lelisie- wieloletni działacz lokalnego LZS, organizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych oraz
pracownicy Szkoły Podstawowej, Centrum Kultury Biblioteki i Sportu, Urzędu Gminy w Lelisie (obsługa techniczna i
porządkowa zawodów, sekretariat, obsługa informatyczna, nagłośnienie), którzy od wielu lat biorą udział w czynnościach
organizacyjnych turnieju. Do spraw finansowo – księgowych – technik ekonomista, z kilkuletnim doświadczeniem, opieka
medyczna – ratownik medyczny posiadający zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz doświadczenie
zawodowe. Strażacy z lokalnej OSP do zabezpieczenia tras biegowych. Wykorzystany zostanie sprzęt sportowy (tyczki,
taśmy, materace) i zaplecze socjalne Szkoły Podstawowej w Lelisie i Nasiadkach, nagłośnienie i sprzęt komputowy z CKBiS
w Lelisie. Dzięki możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do sieci
internetowej, kserokopiarek, drukarek, telefonu, które są sprawne i na bieżąco serwisowane możemy przygotować całą
dokumentację dotyczącą organizacji, realizacji oraz rozliczenia zadania, zarówno finansowego jak i merytorycznego.
Stadion przy Szkole Podstawowej w Lelisie posiada odpowiednią i bezpieczną nawierzchnię trawiastą, jest administrowane
przez dyrektora szkoły, posiada zaplecze socjalne.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Promocja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży mieszkańców województwa mazowieckiego. Upowszechniona zostanie
najprostsza form ruchu- bieganie, promowane będą osiągnięcia sportowe mieszkańców Mazowsza, wyłonione zostaną
kadry biegaczy na finał powiatowy w indywidualnych biegach przełajowych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej oraz na
inne masowe imprezy biegowe. Aktywne zostanie spędzony czas wolny, nastąpi integracja środowisk biegaczy z rożnych
rejonów województwa mazowieckiego.

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 Puchary z grawerką - 20 szt 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

2 Medale z grawerką-60 szt 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

3 Koszulki z nadrukiem (nagrody
rzeczowe)- 60 szt 2 100,00 zł 2 100,00 zł 0,00 zł

4 Delegacje sędziowskie - 10 osób+
sędzia główny 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

5
Obsługa techniczna, porządkowa,

biuro zawodów, obsługa
informatyczna -10 osób

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 Obsługa medyczna (ratownik
medyczny)- 1 osoba 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

7
Wyżywienie uczestników zawodów w

tym napoje- nie mniej niż 300
świadczeń

1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

8 obsługa księgową 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

9 koordynator zadania 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

10 materiały biurowe 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

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

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

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

.............................................
(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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