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: Stowarzyszenie Gramy Razem, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000556666, Kod pocztowy: 26-601, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Sierpniowa,
Numer posesji: 12, Województwo: mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina: m. Radom, Strona www:
sgr24.pl, Adres e-mail: biuro@sgr24.pl, Numer telefonu: 606 717 041,
Adres do korespondensji 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 Podlewski
Adres e-mail: biuro@sgr24.pl Telefon: 606717041

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Mazowiecka Noc Świętojańska na sportowo 2020

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.06.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie pn. „Mazowiecka Noc Świętojańska na sportowo 2020” polega na zorganizowaniu w
najdłuższą noc roku, 18 czerwca 2020 r. sportowo-rekreacyjnej imprezy dla mieszkańców
Mazowsza. W jej ramach zorganizujemy integracyjny turniej piłkarski dla młodzieży oraz dorosłych
(w wieku od 16 do 65 lat). Piłkarska rywalizacja toczyć się będzie na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.
Zadanie skierowane jest do 120-osobowej grupy młodzieży i dorosłych z Mazowsza, Radomia oraz
regionu (w wieku od 16 do 65 lat). W rozgrywkach piłkarskich weźmie udział osiem drużyn, które
zagrają na dwóch boiskach systemem „każdy z każdym”. Mecze toczyć się będą po 15 minut.
Drużyny składać się będą z 15 zawodników. Tego typu imprezom zawsze towarzyszą liczne rzesze
kibiców, a dzięki informacyjno-promocyjnym działaniom, o imprezie usłyszy grono kilku tysięcy
mieszkańców Mazowsza.
Zapewniając wysoki poziom sportowy, zapewnimy także profesjonalną organizację, z
zabezpieczeniem obsady sędziowskiej, medycznej, technicznej oraz informacyjno-promocyjnej.
Zapewnimy także wodę, napoje oraz gorący poczęstunek dla każdego z uczestników imprezy. Każda
drużyna turnieju piłkarskiego otrzyma puchar pamiątkowy. Ekipy z miejsc 1-3 otrzymają wyjątkowe
pamiątkowe koszulki przygotowane na okoliczność rozegrania turnieju. Każdy z zawodników
natomiast przygotowane na tę okazję praktyczne gadżety promujące Mazowsze (smycze oraz
długopisy). Dla najlepszych piłkarzy turnieju (bramkarza, obrońcy, króla strzelców i
najwszechstronniejszego piłkarza) przewidzieliśmy nagrody rzeczowe (torby i piłki).
Przedstawiony kosztorys zadania obejmuje niezbędne środki finansowe potrzebne do
zabezpieczenia w pełni profesjonalnej, bezpiecznej i niezapomnianej imprezy sportowej. Podczas
organizacji imprezy przewidujemy prace wolontariuszy oraz członków stowarzyszenia.
Miejsce realizacji
Zadanie będzie realizowane w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Sierpniowej 12 w Radomiu,
rywalizacja piłkarska toczyć się będzie na stadionie MOSIR-u przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Promocja aktywnego i zdrowego trybu W zmaganiach udział
życia na Mazowszu
weźmie 120-osobowa grupa
młodzieży i dorosłych z
Mazowsza. Dzięki
wyjątkowej rywalizacji w
sportowej atmosferze,
aktywny i zdrowy tryb życia
stanie się jeszcze bardziej
popularny.

W trakcie realizacji zadania
powstaną artykuły prasowe
w lokalnych mediach, w
których wskazane zostanie
źródło finansowania
imprezy. Zostaną one także
umieszczone w portalach
społecznościowych. Rezultat
będzie monitorowany także
m.in. dzięki dokumentacji
fotograficznej.

Propagowanie na Mazowszu piłki
nożnej jako dyscypliny sportu

Wśród uczestników zmagań,
ich sympatyków oraz osób,
które dowiedzą się o
rywalizacji z mediów
(planowany zasięg to blisko
5000 osób), dzięki
nietypowej formie
rywalizacji, piłka nożna
stanie się jeszcze bardziej
popularne.

Artykuły prasowe w
lokalnych mediach, w
których wskazane zostanie
źródło finansowania
imprezy, informacje w
portalach
społecznościowych oraz
dokumentacja fotograficzna.

Organizacja aktywnego
zagospodarowania czasu wolnego

Mazowiecka Noc
Świętojańska na sportowo
2020 stanowić będzie
ukazanie, jak w aktywny
sposób, dzięki sportowej
rywalizacji, zagospodarować
czas wolny młodzieży oraz
dorosłych. A działania
uwiarygodni liczba
aktywnych uczestników
rywalizacji - 120 osób.

Rezultat będzie podkreślany
w artykułach prasowych w
lokalnych mediach, w
których wskazane zostanie
źródło finansowania
imprezy; w informacjach w
portalach
społecznościowych oraz
dokumentacji fotograficznej.

Zwiększenie aktywności fizycznej
społeczeństwa w różnych grupach
społecznych i środowiskowych

W Mazowieckiej Nocy
Świętojańskiej na sportowo
2020 weźmie udział 120osobowa grupa osób, które
będą w zróżnicowanym
wieku (16-65 lat) i wywodzić
się będą z wielu środowisk
(uczelnie, zakłady pracy,
firmy prywatne etc)

Rezultat będzie podkreślany
w artykułach prasowych w
lokalnych mediach, w
których wskazane zostanie
źródło finansowania
imprezy; w informacjach w
portalach
społecznościowych oraz
dokumentacji fotograficznej.
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Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz Impreza Mazowiecka Noc
rozwoju sportu dla wszystkich
Świętojańska na sportowo
2020 jest niesztampowym
wydarzeniem, które
przekona sympatyków
sportu o tym, że w
organizacji imprez warto
sięgać po innowacyjne
rozwiązania. Dzięki
współpracy z lokalnymi
mediami, przekona się o tym
blisko 5000 osób

Rezultat będzie podkreślany
w artykułach prasowych w
lokalnych mediach, w
których wskazane zostanie
źródło finansowania
imprezy; w informacjach w
portalach
społecznościowych oraz
dokumentacji fotograficznej.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Gramy Razem jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla prowadzenia
działalności społecznie użytecznej, mającej na celu rozwój i postęp działań w sferach edukacyjnych,
ekologicznych, sportowych i kulturalnych. Pasja członków Stowarzyszenia zaowocowała również
wieloma działaniami prowadzonymi poza zleconymi zadaniami publicznymi, w tym autorskie
programy profilaktyczne, konkursy i pikniki sportowe, działania ekologiczne czy wydanie
edukacyjno-historycznych publikacji promujących region radomski i Mazowsze. Dotychczasowe,
wielopłaszczyznowe działania potwierdziły zapał członków Stowarzyszenia do działania, skuteczność
podejmowanych zadań, a długotrwałe rezultaty realizowanych projektów utwierdzają w
przekonaniu i słuszności podejmowanych działań
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie Gramy Razem w 2016 roku realizowało m.in. zadanie „Profilaktyka na medal” w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
W roku 2017 realizowało zadania w ramach:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym również w
zadaniu pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do
seniorów”
- Działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu
marginalizacją społeczną
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Wspierania działalności na rzecz turystyki i
krajoznawstwa.
W 2018 oraz 2019 roku realizowało zadania m.in. z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
Działania w
zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych. We
wspomnianych latach realizowało także dwa zadania publiczne w obszarze „wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w
tym Sportowo rekreacyjna impreza "Mazowiecka futbolowa majówka z legendą" oraz "Mazowiecka
Noc Świętojańska na sportowo".
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przedstawiony dalej kosztorys zadania obejmuje niezbędne środki finansowe potrzebne do
zabezpieczenia w pełni profesjonalnej, bezpiecznej i niezapomnianej imprezy sportowej. Do
realizacji zadania planujemy bowiem zaprosić profesjonalną opiekę medyczną, sędziów piłkarskich,
obsługę techniczną oraz osoby odpowiedzialne za profesjonalną obsługę promocyjno-medialną.
Wykorzystamy także m.in. sprzęt komputerowy oraz fotograficzny, który znajduje się w zasobach
Stowarzyszenia.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Sędziowie turnieju piłkarskiego (2
sędziów x 300 złotych)

600,0

2.

Obsługa medyczna (300 zł)

300,0

3.

Obsługa techniczna turnieju (300 zł)

300,0

4.

Puchary pamiątkowe dla każdej z
drużyn (8 drużyn turnieju piłkarskiego),

560,0

5.

Nagrody rzeczowe (torby i piłki) dla
najlepszych piłkarzy turnieju
(bramkarza, obrońcy, króla strzelców i
najwszechstronniejszego piłkarza) – 4 x
200 zł)

800,0

6.

Napoje i woda dla uczestników
turnieju

500,0

7.

Piłki do rozegrania turnieju
piłkarskiego (4 szt x 150 zł)

600,0

8.

Promocja wydarzenia w mediach
(ogłoszenia, wydruk plakatów,
zaproszenia oraz medialna relacja ze
wskazaniem źródła finansowania
imprezy)

500,0

9.

Wyjątkowe okolicznościowe koszulki tshirt (dla piłkarzy trzech czołowych
ekip - 45 szt x 30 zł = 1350 zł) oraz
praktyczne gadżety dla każdego z
uczestników, promujące Mazowsze, tj:
150 smyczy (150x7 zł = 1050 zł) oraz
150 długopisów (150 szt x 3 zł = 450
zł).

2850,0

10. Profesjonalne przygotowanie
nagłośnienia (700 złotych)

700,0

11. Prowadzenie imprezy przez spikera
według autorskiego scenariusza (700
zł)

700,0
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Z innych
źródeł

12. Ciepły posiłek regeneracyjny dla
wszystkich uczestników zadania
13. Obsługa księgowa zadania
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1000,0
300,0
9710,0

9710,0

0,0

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 (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
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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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