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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: Uczniowski Klub Sportowy Future is Now, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego.:
78/UKS/2014, Kod pocztowy: 07-411, Poczta: Troszyn, Miejscowość: Troszyn, Ulica: Szkolna,
Numer posesji: 18, Województwo:mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: Rzekuń, Strona www:
futureisnow.pl, Adres e-mail: futureisnow@wp.pl, Numer telefonu: 535315716,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 07-405, Poczta: Troszyn, Miejscowość: Troszyn, Ulica: Szafirowa, Numer posesji: 5,
Województwo:mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: Troszyn,
 
 

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

Rafał Załęski
 
Adres e-mail: futureisnow@wp.pl Telefon: 535315715

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zimowy Turniej Siatkonogi i TEQBALL pn. "LET'S PLAY"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.10.2020 Data
zakończenia

18.12.2020

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

W ramach zadania przeprowadzana zostaną aktywności związane z naszą wielką pasją jaką jest Piłka
Nożna. Mając na uwadze ciągły wzrost popularności Mikołajkowego Turnieju Siatkonogi, który w
tym roku będzie miał swoją szóstą edycję postanowiliśmy rozszerzyć działania i do znanej i lubianej
alternatywy piłkarskiej dołączyć jeszcze jedną nowatorską dyscyplinę jaką jest niewątpliwie Teqball.
Biorąc pod uwagę włączenie się w projekt Adriana Duszaka - Mistrza Polski i Wicemistrza Świata w
Teqball liczymy na międzynarodową obsadę dwudniowego turnieju i przyciągnięcie na trybuny
sporej rzeszy miłośników sportu. Termin organizacji dwudniowego turnieju siatkonogi i teqballa
(piłkarska odmiana siatkówki i tenisa stołowego) planujemy na pierwszą połowę grudnia.

Pierwszego dnia zmagań do rywalizacji przystąpią zawodnicy chcący zmierzyć się w popularną
siatkonogę. Będą oni rywalizować na trzech boiskach utworzonych w jednej z hal znajdujących się
na terenie Miasta Ostrołęka (prawdopodobnie będzie to hala im. Arkadiusza Gołasia przy ulicy
Traugutta 1). Rozgrywki dla około 40 zawodników podzielone zostaną na dwie kategorie wiekowe
"Junior" oraz "Senior". Tak jak w latach ubiegłych zawody toczyć się będą systemem 2na2 w trzech
grupach i fazą pucharową zwieńczającą całe rozgrywki. Uhonorowanie wszystkich zwycięzców
nastąpi po meczu finałowy w kategorii Senior.

Drugiego dnia zmagań rywalizować będziemy w niezwykle interesującej odmianie piłki nożnej jaką
jest Teqball. Ten nowatorski sport z roku na rok zyskuje na znaczeniu, a miasto Ostrołęka ma
drugiego najlepszego zawodnika świata w tej dyscyplinie (dlatego też zdecydowaliśmy się poszerzyć
imprezę o ten sport). Tak jak to będzie miało miejsce w pierwszym dniu rywalizacji zawodnicy
podzieleni zostaną na dwie kategorie tym razem będzie to grupa "Amator" oraz "Professional".
Czterech najlepszych zawodników w kategorii "Amator" awansuje do kategorii "Professional".

Niesłabnąca popularności piłki nożnej sprawia, że powstają różne odmiany i alternatywne zabawy
tego sportu. Siatkonoga i Teqball jest doskonałym przykładem jak połączyć dwie odmienne
dyscypliny sportu w jedno. Wcześniejsze edycje pokazały, że tego typu rozrywka ma bardzo duży
potencjał i jest doskonałą odskocznią od treningu piłkarskiego. We wcześniejszych edycjach wzięło
udział około 300 zawodników z całej polski, a turnieje stały się obowiązkowym punktem dla wielu
zawodników uprawiających na co dzień piłkę nożną. Ambasadorami TEQBALL są takie gwiazdy
światowej piłki jak Ronaldinho czy Carles Puyol co świadczy o bardzo dużym znaczeniu dyscypliny na
świecie.

Miejsce realizacji zadania
Ostrołęka - hala sportowa

Grupa docelowa
W rywalizacji będą mogli wziąć udział młodzież jak i dorośli. Nie przewidujemy tutaj ograniczeń
wiekowych. W dwudniowym wydarzeniu będzie uczestniczyło łącznie około 50 - 80 zawodników
zgłoszonych indywidualnie. Będą to zawodnicy w wieku szkolnym oraz dorośli. Odbiorcami zadania
będą także obserwatorzy, kibice turnieju, rodzice i rodziny uczestników. Planujemy poprzez
działania promocyjne przyciągnąć jak najwięcej kibiców.

Gwiazda i Partner w organizacji Imprezy:
Mistrz Polski i Wicemistrz Świata w TEQBALL - Adrian Duszak
Film z ostatniego zwycięskiego finału Mistrzostw Polski - tak będą wyglądać również pola do gry na
naszym wydarzeniu.
https://www.youtube.com/watch?v=bMGuEn5CU_k&vl=en
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Rozgrywki Turniejowe Siatkonoga godz. 9:00-19:00:
1. Rozgrywki Grupowe - "Junior"
2. Faza Pucharowa - "Junior"
3. Rozgrywki Grupowe - "Senior"
4. Faza Pucharowa - "Senior"
5. Wręczenie nagród

Rozgrywki Turniejowe TEQBALL godz. 9:00-19:00:
1. Rozgrywki Grupowe - "Amator"
2. Faza Pucharowa - "Amator"
3. Wręczenie nagród
4. Rozgrywki Grupowe - "Professional"
5. Faza Pucharowa - "Professional"
6. Wręczenie nagród

Strefę Aktywności
1. Atrakcje Piłkarskie - głównie e-sport ze względu na imprezę w hali

Strefa Gastronomiczna
1. Przygotowany zostanie poczęstunek dla zawodników biorących udział w turnieju jak i dla osób
odwiedzających wydarzenie.

Scenę - Centralne miejsce wydarzenia
1. Otwarcie i przemówienia
2. Zakończenie i uroczyste wręczenie nagród

Miejsce realizacji

Hala im. Arkadiusza Gołasia przy ulicy Traugutta 1

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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Podniesienie poziomu technicznego
zawodników grających w piłkę nożną
oraz dyscypliny pokrewne

Liczba zawodników 50-80
Liczba przygotowanych
boisk/stołów do gry - 3
Liczba rozegranych spotkań -
od 3 do 12

Każdy zawodnik będzie
musiał wpisać się na listę
startową natomiast
harmonogramy turniejów
pokażą nam liczbę
przygotowanych
boisk/stołów oraz liczbę
rozegranych spotkań.

1. Lista zawodników 2. Filmy
i zdjęcia 3. Artykuły w prasie
4. Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym
wręczeniu nagród 5.
Informacje na stronie i
fanpage stowarzyszenia

Upowszechnianie i promocja: kultury
fizycznej, aktywnego wypoczynku,
sportowego trybu życia - stworzenie
stref aktywności oraz zachęcanie do
aktywności poprzez nagradzanie
uczestników za udział.

Liczba stref z atrakcjami 3-5 1. Zdjęcia 2. Filmy 3.
Artykuły w prasie 4.
Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym
wręczeniu nagród 5.
Informacje na stronie i
fanpage stowarzyszenia

Promocja Mazowsza jako prężnego i
wiodącego regionu na sportowej
mapie Polski.

Liczba wystawionych
banerów oraz innych
nośników reklamy z logo
Mazowsze - 15-20 sztuk

1. Zdjęcia 2. Filmy 3.
Artykuły w prasie 4.
Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym
wręczeniu nagród 5.
Informacje na stronie i
fanpage stowarzyszenia

Czas aktywności dla uczestników - czas
spędzony na aktywności fizycznej
(poprawa zdrowia)

Wydarzenie odbywać się
będzie w godzinach 9:00 -
19:00 (10 godzin) w każdym
dniu rywalizacji.

1. Harmonogram Turnieju 2.
Artykuły w prasie 3.
Obecność przedstawiciela
urzędu na uroczystym
wręczeniu nagród 4.
Informacje na stronie i
fanpage stowarzyszenia

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

Projekt realizowany przez UKS Future is Now składa się z dwóch filarów, które łączą ze sobą naukę,
inspirację i zabawę tak aby Piłka Nożna stała się pasją, a nie tylko przykrym obowiązkiem.
Pierwszy obejmuje ofertę Treningu Piłkarskiego, który oferuje doskonalenie wszystkich
umiejętności poznanych w macierzystym klubie, tak aby zawodnik mógł stać się najsilniejszym
ogniwem swojej drużyny. Projekt FiN to kompleksowy system szkolenia, którego głównym celem
jest stworzenie zawodnikowi optymalnych warunków do rozwoju oraz wyposażenie go w niezbędne
fundamenty gry, takie jak technika, taktyka, motoryka i przygotowanie mentalne na perfekcyjnym
poziomie.

Drugi dopełniający całość punkt to Eventy Piłkarskie, które mają na celu inspirować i pokazywać
młodym zawodnikom, że poprzez zabawę również można poprawiać swoje umiejętności
techniczne. Dzięki innowacyjnej formie zabawy przeplatanej z rywalizacją dzieci mogą uczyć się
współzawodnictwa nie tylko w trakcie meczów piłkarskich, ale w odmienionej formie Wyzwań
Piłkarskich.
Wszystkie aspekty mają wymiar “edukacyjnej inspiracji” i zmierzają do podniesienia poziomu
świadomości i motywacji młodego zawodnika, tak aby mógł osiągnąć pełnię swoich możliwości.

Działania Stowarzyszenia:
1. Trening piłkarski dla dzieci
2. Organizacja imprez sportowych

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako stowarzyszenie UKS Future is Now już od kilku lat mocno zaznaczamy się w kalendarzu imprez
związanych z piłką nożną w naszym regionie. Nasze działania skupiają się na szkoleniu piłkarskim
dzieci oraz tworzeniu imprez sportowych dla wszystkich grup wiekowych. Jesteśmy organizatorem
największej imprezy piłkarskiej w regionie "Pokonaj Mistrza" i turnieju "Kurpie Summer Cup" na
której do tej pory gościło już ponad 5 000 uczestników. Organizujemy również zimową edycję tej
imprezy dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Ponad to w roku ubiegłym zorganizowaliśmy już V
Edycję Mikołajkowego Turnieju Siatkonogi (siatkarska odmiana piłki nożnej nastawiona na rozwój
umiejętności technicznych).Będziemy dążyć do tego, aby nasze starania rozwijały wszystkie nasze
projekty w kolejnych latach. Turniej TEQBALL w będziemy realizować po raz pierwszy, ale za sprawą
doświadczenia Adriana Duszaka, który jest Mistrzem Polski i Wicemistrzem Świata w tej dyscyplinie
sportu z pewnością uda nam się stanąć na wysokości i zorganizować wspaniałe zawody.

Nasza II Edycja imprezy "Kurpie Sammer Cup 2019" organizowana ze wsparciem Urzędu
Marszałkowskiego otrzymała zaszczytny tytuł Imprezy Roku 2019.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
Osoby ściśle związane z projektem przez cały okres:

Rafał Załęski - wykształcenie wyższe (kierunek - logistyka) trener z licencją UEFA C, prowadzący
zajęcia sportowe na wielu płaszczyznach od 7 lat. Kursy event managera oraz organizatora imprez
sportowych.

Adrian Duszak - Wicemistrz Świata Teqball oraz Mistrz Polski w singlu i deblu, Międzynarodowym
mistrzem Freestyle Football z Nordenham (Niemcy) i trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Polski



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5859-85e6-6e4e

Freestyle.

Łukasz Załęski - wykształcenie wyższe (kierunek - wychowanie fizyczne) trener II klasy piłki nożnej i
instruktor tenisa stołowego, trener asystent-analityk Reprezentacji Polski Kobiet U19, nauczyciel w-
f, prowadzący zajęcia sportowe od 12 lat.

Dodatkowo w projekt będzie zaangażowanych 2 wolontariuszy z zewnątrz, którzy pomogą na w
organizacji turnieju w czasie dwóch głównych dni imprezy.

Szacowany koszt pracy wolontariuszy to 1000zł. biorąc pod uwagę stawki rynkowe (liczymy tutaj
koszt dwóch pracowników tylko na dwa główne dni turnieju)

Zasoby rzeczowe
Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych:
Komputer i akcesoria (drukarka, laminator) - przygotowanie części projektów graficznych,
harmonogramów, komunikacja, promocja poprzez media społecznościowe itp. - stan bardzo dobry
Lokal - miejsce, w którym będzie przygotowywany cały projekt oraz magazynowany będzie sprzęt
do poszczególnych wydarzeń - stan bardzo dobry
Samochód - transport na wydarzenia oraz w celach związanych z realizacją projektu - stan bardzo
dobry
Sprzęt sportowy - zostanie użyczony na cele związane w realizacji projektu - stan bardzo dobry
Bandy reklamowe - zostaną użyczona na cele związane w realizacji projektu - stan bardzo dobry
Sprzęt sportowo-elektroniczny do wyznaczenia stref aktywności - zostanie użyczony na cele
związane w realizacji projektu - stan bardzo dobry

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Sędziowie - 6 certyfikowanych sędziów 3000,0    

2. Poczęstunek 3000,0    

3. Materiały Promocyjne 1000,0    

4. Sprzęt Sportowy 2500,0    

5. Obsługa Techniczna 2500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12000,0 9500,0 2500,0

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;
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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 - 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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