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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: "stowarzyszenie Team 360 Stopni", Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000306731, Kod
pocztowy: 05-077, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Gościniec, Numer posesji: 152a, Numer lokalu: 9,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wesoła (dzielnica), Strona www: www.team360.pl, Adres e-
mail: iblachut@team360.pl, Numer telefonu: 609-833-555
 
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)

Igor Błachut
 
Adres e-mail: iblachut@team360.pl Telefon: 609-833-555

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Wiosenne 360" - organizacja i przeprowadzenie zawodów w
maratońskim biegu i rowerowej jeździe na orientację

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.04.2019 Data
zakończenia

16.05.2019

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

Opis zadania
Celem zadania jest przeprowadzenie zawodów "Wiosenne 360" w maratońskich biegach i marszach oraz rowerowej
jeździe na orientację i wyłonienie zwycięzców tych imprez. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansach 10, 25 oraz 50
km (trasy piesze), oraz 20, 50 i 100 km (trasy rowerowe). Najdłuższe trasy (50 km pieszo i 100 km na rowerze) zaliczane są
do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach na Orientację. Realizacja zadania będzie obejmowała przygotowanie map do
zawodów, wyznaczenie i rozstawienie tras, zabezpieczenie bazy dla uczestników imprez oraz przeprowadzenie i
rozliczenie samej imprezy. W realizacji zadania wezmą udział sędziowie i wolontariusze, czuwający nad prawidłowym
przebiegiem sportowej rywalizacji, pomiarem wyników oraz ich publikacją.
Miejsce realizacji
Tereny (głównie leśne) na terenie Warszawy (Białołęka), w okolicach Legionowa i Nieporętu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększenie liczebności imprez i wydarzeń
sportowych na Mazowszu

Przeprowadzenie imprezy,
rywalizacja na sześciu dystansach

Wyniki zawodów, opublikowane na
stronie www

Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców
regionu

Udział w zawodach przynajmniej
80 osób, pochodzących z
Mazowsza (na ogólną liczbę ponad
100 startujących)

Wyniki zawodów, opublikowane na
stronie www

Potwierdzenie wiodącej roli Mazowsza, jak
organizatora tego typu imprez

Udział statystyczny mazowieckich
maratonów w ogólnej liczbie
wysoko kwalifikowanych impreza,
zaliczanych do Pucharu Polski w
Maratonach na Orientację

Zachowanie statusu imprezy
zaliczanej do Pucharu Polski

Możliwość zapoznania się z nową formą
aktywności fizycznej dla debiutantów oraz osób
najmłodszych

Spodziewany udział przynajmniej
15 osób poniżej 18 roku życia;
udział w zawodach osób, które
wcześniej nie brały udziału w
takich maratonach

Analiza wyników imprezy

Stymulacja kontaktów rodzinno-towarzyskich
oraz więzi uczestników z regionem

Trasy będą zaplanowane tak, by
uczestnicy mieli możliwość
obejrzenia w trakcie rywalizacji
najciekawsze miejsca tego
fragmentu Mazowsza

Dokumentacja foto imprezy

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

Charakterystyka oferenta
Team 360 to grupa ludzi, którzy imprezy sportowe - w tym na orientację - znają doskonale zarówno od strony
organizacyjnej, jak i sportowej (czyli jako czynni zawodnicy). Od ponad dekady jesteśmy wiodącym organizatorem tego
typu imprez w Polsce; mamy na koncie bardzo dużą liczbę zorganizowanych zawodów - w tym także takich na najwyższym
poziomie. Fakt, że tego typu zadania są nam regularnie powierzane, świadczy o wysokiej jakości proponowanych "usług",
jeśli chodzi o organizację imprez. Trzon kadry Teamu stanowią: Prezes Stowarzyszenia - Igor Błachut; ur. 1973,
wykształcenie wyższe; ukończone studia politologiczne ze specjalnością dziennikarską (1998, Uniwersytet Śląski, Katowice)
Zawód wykonywany - dziennikarz; pracuje od 1992 roku. 1992-1993 (współpraca): regionalne Radio Flash (Gliwice) 1994 -
1998(współpraca), 1998 -2002: PR III Polskiego Radia 2000-2002: Radio Parlament 2008-2010: PR Euro (Program IV PR)
2006-2011 (współpraca): TV Sportklub 2018 do dziś - radio Weszło od 2000 do dziś - TV Eurosport Polska (Discovery
Group). Współpraca przy redakcji Kroniki Sportu Polskiego (od 2004 do 2014, czyli końca tego wydawnictwa); redakcja
miesięcznika „Sportowe Wywiady”(2012), współpraca i publikacje w wielu mediach prasowych i elektronicznych
(Bieganie, Magazyn Rowerowy, BikeBoard, Barwy Sportu, Magazyn Olimpijski, Wirtualna Polska, Onet, Eurosport.pl i
inne). Praca spikerska podczas dużych imprez sportowych (mistrzostwa świata, Europy oraz puchar świata w rowerowej
jeździe na orientację, mistrzostwa świata juniorów w biegu na orientację, puchar świata w pięcioboju nowoczesnym) i
sportowo-rekreacyjnych (Tropy Europy). Osiągnięcia sportowe: członek narodowej kadry juniorów w biegu na orientację,
medalista mistrzostw Polski w biegu na orientację oraz narciarskim biegu na orientację, wielokrotny mistrz i medalista MP
w rowerowej jeździe na orientację, trzykrotny reprezentant i kapitan reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w
rowerowej jeździe na orientację. Rajdy przygodowe - starty od 1999 roku, blisko 70 startów w kraju i za granicą (Czechy,
Ukraina, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Wielka Brytania, Turcja). Liczne zwycięstwa w prestiżowych i mocno
obsadzonych zawodach w kraju i za granicą (Zamberlan Adventure Trophy 2008, Edinburgh Urban Rat Race 2009 - Szkocja,
Mini BWC 2009, AR Montenegro 2010 - Czarnogóra), wysokie lokaty (2. miejsce Bergson Winter Challenge 2009 –
eliminacja mistrzostw świata, 3.miejsce Ferrino Extreme Marathon 2009 -Ukraina). W 1986 roku – zdobycie uprawnień
młodzieżowego organizatora turystyki. 1987 – uprawnienia sędziowskie w orientacji sportowej. 1993 – kurs
budowniczego tras orientacji sportowej. Od 2012 – współpraca z firmą Salomon jako konsultant d/s biegów terenowych
(trailrunning). Trener sekcji sportowej (orientacja sportowa) Stowarzyszenia Team 360 Stopni. Organizacja i
współorganizacja licznych rajdów pieszych, rowerowych i kajakowych. Imprezy na orientację pieszą, rowerową (cykl
mistrzostw Warszawy i Mazowsza 2012-2018) oraz narciarską. Gry miejskie (Tropy Europy’2012 – Warszawa, Radom,
Płock). Imprezy integracyjne dla firm (2011-2017). Biegi górskie – 2014-2019. Rajdy przygodowe – pomysłodawca i
koordynator rajdów (2008-2018); dyrektor Mistrzostw Europy w rajdach przygodowych (2013). Zawody w orientacji



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 9f8a-b101-8429

rowerowej (MTBO, RJnO) - współgarnizator niemal wszystkich dużych imprez, które zostały rozegrane w Polsce:
Mistrzostwa Europy w RJnO (2006, 2013), Mistrzostwa Świata (2008), kierownik zawodów na Mistrzostwach Świata w
Rowerowej Jeździe na Orientację (2014), największy w Polsce cykl zawodów Pucharu Warszawy i Mazowsza w RJnO
(2012-2018). Przewodniczący Komisji Rowerowej przy Polskim Związku Orientacji Sportowej. Kierownik zawodów i
budowniczy tras na Mistrzostwa Polski w RJnO w latach 2017-2018. Budowniczy tras i autor map na zawody - Jan Cegiełka
- to pionier rowerowej orientacji w Polsce. Wieloletni szef komisji rowerowej przy Polskim Związku Orientacji Sportowej,
obecnie trener Kadry Narodowej RJnO. Organizator wielu imprez i cyklów zawodów na Mazowszu i na terenie kraju.
Kierownik zawodów na MŚ w RJnO w 2008 roku, ME w 2006 i 2013 roku. Zespół organizacyjny Teamu wreszcie to grupa
doświadczonych ludzi, którzy w ciągu ostatnich lat współpracowali przy organizacji największych rajdów przygodowych
(Mistrzostwa Europy w 2013 roku, rajdy miejskie w Gliwicach - prawie 500 osób na starcie) a także biegów na orientację i
zawodów RJnO w Polsce (MŚ, Mistrzostwa Europy). W 2017 i 2018 roku zaś zorganizowali Mistrzostwa Polski i Puchar
Najmłodszych w RJnO. Regularnie współpracują także przy organizacji cyklu Wiosennych i Jesiennych 360 - czyli
maratońskich zawodów na orientację pieszą i rowerową.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie Team 360 Stopni jest doświadczonym organizatorem imprez sportowych, w tym zawodów na orientacje
rowerową, pieszą, rajdów przygodowych i imprez integracyjnych. Stowarzyszenie działa od 2008 roku i od tego czasu
zorganizowało ponad 80 imprez (rajdy przygodowe, biegi przełajowe, zawody na orientację, cykle imprez) rozmaitego
kalibru. Od siedmiu lat współorganizujemy wieloetapowe zawody o Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeździe
na Orientację (30 zawodów rocznie, wchodzących w skład jednego cyklu!); także Puchar Dzielnicy Wawer w RJnO.
Największe zawody, które organizowało nasze Stowarzyszenie, to jednak Mistrzostwa Europy (współorganizacja) w RJnO
w 2013 roku oraz Mistrzostwa Świata (około 700 osób z całego świata, tydzień rywalizacji) w 2014 roku. Podczas tamtej
imprezy Team był głównym organizatorem wykonawczym. Ponadto Team organizował zawody rangi Pucharu Polski (2013
rok) i Mistrzostwa Polski oraz Puchar Najmłodszych w RJnO w 2017 i 2018 roku. Imprezy te oceniane były przez
uczestników jako bardzo dobrze przeprowadzone. Inne, duże imprezy, organizowane przez Team, to rajdy przygodowe;
od 2010 roku są to rajdy miejskie (których Team był pionierem na terenie Polski) - zaś od 2008 roku organizujemy również
rajdy przygodowe, w tym imprezy o największym stopniu trudności. W 2013 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy w
Rajdach Przygodowych; po raz pierwszy w historii impreza tej rangi odbyła się w Polsce. Cyklicznie przeprowadzamy także
na Mazowszu zawody w biegu na orientację oraz w biegach przełajowych. Natomiast cykl Wiosennych i Jesiennych
zawodów pod szyldem 360 funkcjonuje od trzech lat; od samego początku zbierając bardzo pochlebne opinie, czego
efektem było włączenie tych imprez do kalendarza Pucharu Polski.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Stowarzyszenie Team 360 Stopni posiada bramę startową o wartości 3000 PLN, agregat prądotwórczy o wartości 3000
PLN, podium – wartość 2600 PLN, sprzęt nagłośnieniowy – wartość 2800 PLN, sprzęty biurowe i budowlano-logistyczne o
wartości ok. 2500 PLN, lampiony i stojaki do orientacji sportowej o wartości 2000 PLN, system elektronicznego
potwierdzania punktów kontrolnych o wartości 25 000 PLN

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. przygotowanie i prowadzenie strony
internetowej i formularza zgłoszeń oraz ich
obsługa

1000,0    

2. obsługa techniczna - prace przygotowawcze na
terenie zawodów (m.in. ustawienie korytarza,
startu, mety, stanowisk dla sędziów, stanowisk
pomiaru czasu)12

1200,0    

3. Zaprojektowanie tras zawodów 1000,0    

4. przygotowanie logistyczne bazy zawodów
(m.in. szatnie, stanowisko biura zawodów,
dojście od biura do startu/mety)

400,0    

5. wynajęcie systemu i obsługi obliczania wyników 400,0    

6. medale, dyplomy puchary i nagrody dla
uczestników

2500,0    

7. koszty wynajmu bazy zawodów 1000,0    

8. polisa OC 50,0    

9. zabezpieczenie medyczne imprezy 700,0    
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10. zakup sprzętu (lampiony, stacje SI) na zawody 1700,0    

11. napoje (woda) dla zawodników 250,0    

12. wyżywienie dla zawodników 2000,0    

13. obsługa księgowa imprezy 200,0    

14. wydruki reklamowe (ulotki, banery) 800,0    

15. wydruk map 1000,0    

16. zakup materiałów biurowych 0,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14200,0 10000,0 4200,0

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. 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 (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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