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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:Miński Klub Sportowy MMA TEAM, Forma prawna: stowarzyszenie,Wpis do ewidencji
klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego: 36, Kod pocztowy:
05-300, Poczta:Mińsk Mazowiecki, Miejscowość:Mińsk Mazowiecki, Ulica: Kopernika , Numer
posesji: 11, Numer lokalu: 58, Województwo:mazowieckie, Powiat:miński, Gmina:m. Mińsk
Mazowiecki, Strona www: , Adres e-mail:m.franki@wp.pl, Numer telefonu: 694110794,
 
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)

Ewelina Frankiewicz
 
Adres e-mail: ewelina2010@wp.pl Telefon: 
+48692238240

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w BJJ GI I NO GI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

02.05.2022 Data
zakończenia

30.06.2022

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

Głównym celem naszego zadania jest zorganizowanie II Mistrzostw Polski dla Służb Mundurowych
w BJJ GI i NO GI. W roku ubiegłym udało nam się przeprowadzić to wydarzenie sportowe po raz
pierwszy. Dedykowane jest ono m.in.: policji, straży pożarnej, wojsku, służbie ochrony kolei, służbie
więziennej itp. Turniej spotkał się z dużą aprobatą ze strony osób mundurowych jak i jednostek w
których służą uczestnicy biorący udział w rywalizacji. Podobnie jak w poprzedniej edycji w
zawodach, które odbędą się w Mińsku Mazowieckim wezmą udział przedstawiciele służb z powiatu
mińskiego, województwa mazowieckiego i całej Polski. Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury
fizycznej wśród pracowników wymienionych jednostek. Mundurowi ci, szkolą się z technik jiu jitsu i
walki wręcz także w trakcie odbywanej służby, brazylijskie Jiu Jitsu jako sztuka „szybkiego
obezwładniania” przeciwnika za pomocą „chwytów” i technik świetnie wpisuje się w to środowisko.
W Mińsku Mazowieckim mieści się także jednostka Żandarmerii Wojskowej oraz 23 Baza Lotnictwa
Taktycznego. Wielu z naszych członków to właśnie przedstawiciele tych oddziałów. Pragniemy
zorganizować to przedsięwzięcie, które da możliwość współpracy między jednostkami. Mistrzostwa
odbędą się pod Honorowym Patronatem wymienionych służb, co z pewnością przełoży się na
frekwencję oraz promocję turnieju.
Oprócz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród pracowników służb, w szczególności
brazylijskiego jiu jitsu, naszym celem są: • popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym •
promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia • promocja marki Mazowsze jako miejsca do
rozwoju kultury fizycznej i sportu. Uczestnicy mają możliwość startu w dwóch formułach GI- kimona
oraz NO GI – bez kimon. Zawody dają możliwość rywalizacji w różnych kategoriach wiekowych i
wagowych, pomagają w zawieraniu nowych znajomości oraz służą nawiązaniu współpracy. To także
szeroko zakrojona akcja promocyjna w mediach społecznościowych i branżowych oraz internecie.
Zadanie będzie realizowane na hali sportowej w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku
Mazowieckim. Data przeprowadzenia turnieju to 11 czerwca 2022r (sobota). Zawodnicy biorący
udział w rywalizacji startują według wskazanych przez przepisy IBJJF poszczególnych kategoriach
wagowych i wiekowych. Walki zawodników odbywają się na specjalnie przygotowanym polu z
puzzlowej maty gimnastycznej i trwają w zależności od rodzaju kategorii od 5 do 15 minut.
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym na dzień wydarzenia
rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z nałożonym obowiązkiem wynikającym z ustawy o dostępności podczas organizacji
zadania publicznego zapewnimy:
a) Dostępność architektoniczną – obejmującą swym zakresem:
• obiekt oznaczony- posiadający na drzwiach wejściowych informację co się w nim znajduje,
oświetlony,
•zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami – obiekt usytuowany na
parterze budynku, przy wejściu osoba, która zapewni obsługę i pomoc,
•zamieszczenie informacji na plakatach oraz przy wejściu do budynku z podaniem numeru
kontaktowego do osoby, która umożliwi obsługę na parterze budynku,
• zapewnienie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia do budynku,
• zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
• zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku, która byłaby dostępna dla osób z
niepełnosprawnościami- droga ewakuacyjna odpowiednio oznaczona w formie dużych, jasnych
obrazków. Usytuowanie osób ze specjalnymi potrzebami na miejscach blisko wyjścia.
b) Dostępność cyfrową:
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• zapewnienie dostępności informacji o adresie, adresie elektronicznym i możliwości kontaktu
telefonicznego: na stronie internetowej, plakatach,
• opatrzenie fotografii, filmów napisami w odpowiedniej czcionce,
• wizualizacja mapy dojazdu w wersji elektronicznej.
c) Dostępność komunikacyjno-informacyjną:
• zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, takich jak:
poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe (SMS, MMS), komunikatory internetowe albo pisząc na
kartce.
1. Dostęp alternatywny, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej, będzie polegał w szczególności na:
-zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
-zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii,
- W przypadku gdy nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony
internetowej lub aplikacji mobilnej zapewnimy dostęp alternatywny, poprzez np.:
1. kontakt telefoniczny lub mailowy;
2. dostarczenie dokumentu w innym formacie (np. elektronicznym).

Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika przy ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja II Mistrzostw Polski Służb
Mundurowych w BJJ GI i NOGI

1 turniej Dokumentacja fotograficzna,
plakat

Udział w zawodach od 50 do 100 osób Nie mniej niż 50 osób Dokumentacja fotograficzna,
deklaracje udziału

Udział w zawodach ok. 10 klubów
(jednostek)

Nie mniej niż 10 kategorii po
4 osoby każda

Dokumentacja fotograficzna,
lista wyników

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

Stowarzyszenie MKS MMA TEAM w swojej działalności zajmuje się głównie upowszechnianiem
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy kilka sekcji sportowych, m.in.:
sekcję brazylijskiego jiu jitsu, kickboxingu, boksu i mma. Oprócz zajęć sportowych organizujemy
różne przedsięwzięcia sportowe: zawody lokalne i ogólnopolskie, pikniki, półkolonie.
Stowarzyszenie jest zrzeszone w Polskim Związku Jiu Jitsu i Polskim Związku Kickboxingu. Nasi
reprezentanci startują w zawodach średnio 20-krotnie gdzie zdobywają wysokie miejsca na podium.
Część naszych zawodników należy także do kadry narodowej. Chętnie także wspieramy wszelakie
akcje charytatywne: WOŚP, Szlachetną Paczkę, Zwierzaki z Mińska itp.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przez 10 lat działalności MKS MMA TEAM było organizatorem lub współorganizatorem ponad 55
imprez na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, Powiatu Mińskiego i Województwa Mazowieckiego: 9
edycji Gali Grappler Night oraz zawodów i turniejów ogólnopolskich dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Były to: Mistrzostwa Polski w bjj dla dzieci i młodzieży, Grand Prix Polski w bjj, Turniej No
Gi Fight Grappler Cup itp. Członkowie naszego klubu aktywnie angażują się w wydarzenia i mają już
duże doświadczenie w ich przeprowadzaniu. Współorganizowaliśmy także ferie letnie i zimowe dla
dzieci z Mińska Mazowieckiego oraz obozy sportowe. W roku 2021 prowadziliśmy współpracę w
zakresie realizacji różnych projektów sportowych (zawody, pikniki, pokazy, warsztaty) na terenie
miasta Mińsk Mazowiecki oraz Powiatu Mińskiego z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki, Powiatem
Mińskim i Urzędem Marszałkowskim przeprowadzając warsztaty i turnieje sportowe o zasięgu
ogólnopolskim i z udziałem klubów z całej Polski oraz z Litwy i Czech.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
W zadaniu wezmą udział wolontariusze MKS MMA TEAM w składzie: sędziowie zatrudnieni w
ramach umowy wolontarystycznej. Jedna godzina pracy sędziego to około 50zł brutto, czas pracy to
ok.10 godzin, wynagrodzenie wyniesie ok.500zł, w sumie w zadaniu weźmie udział 4 sędziów,
całkowity koszt wykonanej pracy to 2000zł. Wolontariusze zatrudnieni w ramach umowy
wolontarystycznej, średnio 1 osoba poświęci na przygotowania do zawodów około 12 godzin, 1
godzina to ok. 25zł brutto, zatem zatrudnienie 1 osoby to około 300zł. Łącznie w zadaniu weźmie
udział 10 wolontariuszy, całkowity koszt wykonanej pracy to 3000zł.
Opis odbiorców: Przewidujemy, że w imprezie weźmie udział co najmniej 30 osób. Zawodnicy
rejestrują się do udziału w zawodach za pomocą deklaracji udziału w turnieju. W dniu imprezy
kierownicy –przedstawiciele poszczególnych służb dokonują opłaty (70zł) za udział w zawodach.
Członkowie naszego klubu oraz z klubów (jednostek) województwa mazowieckiego są zwolnieni z
opłat. Przypuszczamy, że w naszym wydarzeniu weźmie udział co najmniej 30 zawodników, więc
łączna suma z opłat wyniesie ok.2100zł, które zostaną przeznaczone na organizację i opłaty
związane z turniejem. Z pozyskanej dotacji zamierzamy zakupić głównie nagrody rzeczowe oraz
medale dla uczestników zawodów;
Zasoby rzeczowe:
W zadaniu zostanie także wykorzystany sprzęt komputerowy w postaci monitorów i laptopów
członków MKS MMA TEAM, nieuwzględniony w zestawieniu kosztów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa turnieju - wolontariusze 3 000,00    

2. Sędziowie- wolontariusze 2 000,00    

3. Zakup medali i nagród rzeczowych 7 000,00    

4. Projekty graficzne (m.in.: plakaty,
dyplomy, baner reklamowy)

600,00    

5. Obsługa księgowa 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 800,00 5 700,00 7 100,00

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony 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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