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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 Promyk, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja stowarzyszeń
zwykłych prowadzona przez Starostę Powiatu wyszkowskiego: 6, Kod pocztowy: 07-203, Poczta:
Somianka, Miejscowość: Somianka, Ulica: Somianka, Numer posesji: 62, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Somianka, Strona www: www.stow.promyk.pl, Adres
e-mail: stow.promyk@onet.pl, Numer telefonu: 662008561,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 07-210, Poczta: Długosiodło, Miejscowość: Przetycz Włościańska, Ulica: Przetycz
Włosciańska, Numer posesji: 53, Województwo:mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina:
Długosiodło,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marek Zdziarstek
 
Adres e-mail: stow.promyk@onet.pl Telefon: 662008561

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Regaty kajakowe

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.06.2020 Data
zakończenia

07.09.2020

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

Zadanie polega na organizacji cyklu 5 regat kajakowych jednodniowych odbywających sie w rożnych
terminach, dla dzieci , młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu powiatu wyszkowskiego i
województwa mazowieckiego. Na podkreślenie zasługuje fakt iz pomimo,ze powiat wyszkowski lezy
w widłach dwóch wielkich rzek Bug i Narew to rzeki te sa mało wykorzystywane rekreacyjnie i
sportowo i nie ma tradycji organizowania na nicg zawodów sportowych. Nasz projekt to próba
zmiany tego stanu rzeczy. Ponieważ w naszym rejonie nie ma tradycji organizowania regat
kajakowych na otwartych zbiornikach , dla bezpieczeństwa oraz pozyskania nowych osób do
uczestnictwa w tego typu rywalizacji, zaplanowane jest również przeprowadzenie zajęć
praktycznych z bezpiecznego pływania kajakiem ( w projekcie będą mogły brać udział dzieci ,
młodzież a także osoby niepełnosprawne oraz osoby , które nigdy nie pływały kajakiem) . Regaty
odbywać się będą na starorzeczach rzeki Bug i Narew oraz samych rzekach . Przed organizacja regat
na otwartych zbiornikach wodnych , ich uczestnicy przejdą szkolenie z pływania kajakiem i
bezpiecznego zachowania się w kajaku, na bezpiecznym zbiorniku wodnym ( stawy) w Starym
Bosewie. Uczestnicy projektu nauczą się we właściwy sposób poruszać sie kajakiem oraz
wykonywać wszystkie niezbędne techniki pływania kajakiem, takie jak bezpieczne zatrzymywanie
kajaka, skręty , pływanie do tyłu , cumowanie przy pomoście , wchodzenie i wychodzenie z kajaka .
Jednak sednem projektu jest zorganizowane zawodów w pływaniu kajakiem , na których uczestnicy
będą mogli zaprezentować opanowane techniki pływania kajakiem . Poszczególne regaty odbywać
się będą według ustalonych kategorii wiekowych. Ponieważ planujemy, ze w regatach udział wezmą
takie wczasowicze wypoczywający na naszych terenach , wartością dodana organizacji regat będzie
poznanie i promocja przepięknych terenów doliny Bugu i Narwi na terenie województwa
mazowieckiego . Uczestnicy regat zapewniony będą mieli regeneracyjny posiłek oraz napoje
chłodzące a także medale, puchary oraz nagrody dla zwycięzców. W projekcie bezpośrednio udział
weźmie 80 osoby ( 5 regat x 16 osób) plus pośrednio obserwatorzy i kibice zawodów - 80 osób
Cel realizacji zadania
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i kajaków jako dyscypliny sportowej wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych poprzez u dział w zajęciach i zawodach kajakowych .
2.Podniesienie poziomu aktywności ruchowej poprzez organizację zajęć z pływania kajakiem i
zawodów kajakowych.
3.Doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego oraz zbiorników
wodnych.
4.Rozwój edukacyjny i fizyczny realizowany poprzez organizację zajęć przygotowujących do
pływania kajakiem .
5.Promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim
aktywnej zabawy i ruchu .
6.Stworzenie alternatywnej i aktywnej oferty spędzania czasu wolnego.
7.Przywrócenie zwyczaju spędzania czasu w grupie osób w różnym wieku.
Biuro regat znajdować się będzie w miejscowości Przetycz Włościańska

Miejsce realizacji

Starorzecze Bugu i Narwi na terenie województwa mazowieckiego

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

Zaktywizowanie uczestników
programu do aktywnego spędzania
wolnego czasu, podniesienie poziomu
kultury zdrowotnej i fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych objętych
zadaniem.

80 zawodników + 80
obserwatorów

lista obecności, zdjecia

Nabycie i rozwój umiejętności
pływania kajakiem

umiejętność samodzielnego
planowania i organizowania
spływów kajakowych

zdjęcia, ankieta na temat
nabytych umiejętności

Promocja Urzędu Marszałkowskiego i
woj.
Mazowieckiego

W trakcie zawodów sędzia
główny będzie informował
uczestników o tym, że
odbywa się one dzięki
środkom pozyskanym z
Urzędu marszałkowskiego
Województwa
mazowieckiego. Logotyp
Mazowsza pojawi się na
wszystkich materiałach
reklamowych.

zdjecia , materiały
promocyjne ,

Upowszechnianie pływania kajakiem.
Zwiększenie zainteresowania pływania
kajakiem poprzez
przyciągnięcie co najmniej 20 nowych
osób nie pływających dotychczas
kajakiem.

przyciągnięcie co najmniej
20 nowych osób nie
pływających dotychczas
kajakiem .

Zgłoszenia, ankieta

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

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy młodym stowarzyszeniem , które powstało w marcu 2019 r. W naszej działalności chcemy
być szczególnie aktywni i podejmować inicjatywy w obszarze :
1. kultywowania tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu,
2. promocji zdrowego stylu życia,
3. poprawy jakości życia mieszkańców,
4. rozwijania działalności sportowo –turystycznej,
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji i organizacji wolontariatu;
Powyższe cele chcemy realizować poprzez:
- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
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- propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców.
- prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej i warsztatowej
- wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie spędzonego czasu wolnego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako młode stowarzyszenie powstałe w 2019 r. nie mamy jeszcze dużego doświadczenia w realizacji
tego typu przedsięwzięcia. jednak już w tym samym roku przeprowadziliśmy projekt polegający na
organizacji zajęć z hipoterapii i nauki pływania na basenie w Wyszkowie z dofinansowaniem z MCPS
w Warszawie. Drugi projekt jaki zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy , to rajd rowerowy po
Puszczy Białej dla osób niepełnosprawnych. Ponadto członkowie naszego stowarzyszenia maja już
doświadczenie w organizacji rożnego rodzaju imprez i zawodów sportowych .

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Jako organizatorzy regat zapewniamy uczestnikom pomoc w dotarciu na miejsce zawodów i powrót
z miejsca ich zakończenia, . sprzęt pływający służący do zabezpieczenia regat oraz prace
wolontariuszy w przygotowaniu, oznakowaniu i zabezpieczeniu trasy regat, dostarczenia posiłków ,
wodowania i wyciągania z wody kajaków, organizacji biura zawodów oraz przeprowadzenia
wszystkich zawodów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajem kajaków z osprzętem 1440,0    

2. usługa gastronomiczna dla
uczestników regat

1300,0    

3. koszt instruktora i sędziego głównego
regat (50 godz. x 39,00)

1750,0    

4. zakup napoi 300,0    

5. puchary 500,0    

6. medale 400,0    

7. nagrody dla najlepszych zawodników 1200,0    

8. koordynator projektu 600,0    

9. Sprzęt sportowy i materiały
przemysłowe niezbędne do
przeprowadzenia regat

2500,0    

10. koszty administracyjno- księgowe ,
promocyjne, ubezpieczenie

850,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10840,0 10000,0 840,0
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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 (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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