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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: Klub Sportowy Warka, Forma prawna: inna osoba prawna będąca organozacja pożytku
publicznego , Klub Sportowy Warka : 0000226800, Kod pocztowy: 05-660, Poczta:Warka,
Miejscowość:Warka, Ulica: Nowy Zjazd , Numer posesji: 8, Województwo:mazowieckie, Powiat:
grójecki, Gmina:Warka, Strona www: , Adres e-mail: klubsportowy.warka@gmail.com, Numer
telefonu: 606-471-372,
 
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)

Kamil Witkowski
 
Adres e-mail: kamilwitkowski@op.pl Telefon: 606-471-
372

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej " Początek Wakacji na
Sportowo"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.06.2022 Data
zakończenia

30.06.2022

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

Już po raz kolejny dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego chcemy
zorganizować dla dzieci z całego Mazowsza turniej pt. Początek Wakacji na sportowo . Turniej
odbędzie się w dniu 25.06.2022. Turniej zostanie zorganizowany dla chłopców i dziewczynek z
roczników2011/2012. Turniej będzie jednodniowy i będzie się cieszył bardzo dużym
zainteresowaniem. Zostanie zaproszonych 10 zespołów z terenu Mazowsza. Zespoły będą mogły
wystawić 12 zawodników, na boisku będzie przebywać po pięciu zawodników. Zostanie wyłoniony
Król Strzelców, Najlepszy Zawodnik, Najlepszy Bramkarz W turnieju zostanie zaproszonych około
120 dzieci. Jeżeli warunki pozwolą będzie bardzo dużo rodziców i kibiców. Drużyny zagrają w
grupach po 5 zespołów na dwóch przygotowanych boiskach trawiastych. Potem półfinaliści zagrają
na krzyż pomiędzy zespołami z dwóch grup i zostaną wyłonieni finaliści. Każde zespoły zagrają o
miejsca. Impreza odbędzie się na stadionie Miejskim wWarce które mamy udostępnione
nieodpłatnie. Każdy zawodnik zostanie uhonorowywany okolicznościowym medalem a każda z
drużyn dostanie puchar. Najlepsze drużyny z pierwszych trzech miejsc zostaną nagrodzone
nagrodami rzeczowymi.(piłki). Najlepsi zawodnicy dostana nagrodę rzeczową oraz statuetkę.
Podczas organizacji imprezy przewidujemy prace wolontariuszy oraz członków stowarzyszenia .
Głównym celem jest organizacja na Mazowszu imprezy sportowej, która będzie promować w
naszym województwie kulturę fizyczną dla dzieci. Będziemy przypominać również o nadchodzących
wakacjach i ruchu podczas odpoczynku od szkoły. Upowszechniania sportu wśród dzieci z
mazowieckich miejscowości oraz promocja prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i
edukacyjnych wartości kultury fizycznej sprzyjających przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. 1.06-
22.06 2022 Nabór drużyn. 24.06.2022 Oficjalne losowanie grup. 25.06.2022 od godziny 9.00
zaczynamy turniej - przewidywany koniec turnieju godzina 16.00.
Informacja dot. zapewnienia dostępności działań realizowanych w ramach zlecanego zadania
publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062): W obiekcie znajduje się łazienka,
której wyposażenie jest również przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ułatwiające
korzystanie z urządzeń sanitarnych. Na terenie obiektu może przebywać pies przewodnik osoby
niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia
osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Obiekt posiada również WC dla osób ze szczególnymi potrzebami z udogodnieniami.
3.Obiekt posiada miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
4. Nasze Stowarzyszenie wskaże telefon do kontaktu. Osobą ze szczególnymi potrzebami, które
zapiszą się i wskażą te potrzeby w zapisie zostanie przydzielony wolontariusz, który zaopiekuje się
zgłoszoną osobą.

Miejsce realizacji

Stadion Miejski w Warce

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

objęcie programem dzieci z terenu
woj. Mazowieckiego

10 drużyn około 12
zawodników w drużynie +
trenerzy

Listy zgłoszeniowe drużyn

zwiększenie aktywności fizycznej dzieci ok. 120 dziewczynek i
chłopców

Listy zawodników

Wyłonienie najlepszych zawodników i
drużyn

Wybór najlepszego
zawodnika, bramkarza, króla
strzelców

Lista z nagrodzonych

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy Warka jest klubem sportowym z ponad 99 letnią tradycją w klubie zrzeszonych jest
około 200 zawodników i około 40 członków klubu.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub posiada doświadczenie w planowanych turniejach. Zorganizowaliśmy na przestrzeni ostatnich
lat kilkadziesiąt turniejów na Mazowszu. Kilkukrotnie organizujemy turnieje o Puchar Burmistrza
Warki. Zorganizowaliśmy turnieje (dzięki pozyskaniu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Obsługa sędziowska - sędziowie kwalifikowani, Spiker - osoba mająca doświadczenie w
prowadzeniu imprez osoby do prac przygotowawczych, obsługa boisk, malowanie linii, ustawianie
bramek, Obsługa medyczna - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje ,zarząd klubu do pomocy
przy turniejach.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa Sędziowska 1 000,00    

2. Obsługa Medyczna 200,00    

3. Spiker Zawodów 400,00    

4. Obsługa Techniczna 800,00    

5. Medale Puchary Statuetki 1 500,00    
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6. Usługa Cateringowa 2 500,00    

7. Woda i napoje dla drużyn 300,00    

8. Ubezpieczenie 200,00    

9. Obsługa księgowa 200,00    

10. Nagrody rzeczowe dla drużyn oraz
zawodników

2 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 300,00 9 000,00 300,00

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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