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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 "Czerwonka" w Czerwonce, Forma prawna: Uczniowski Klub
Sportowy, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych w Starostwie Powiatowym wMakowie
Mazowieckim wWydziale Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej. : Numer 11, Kod pocztowy: 06-232
, Poczta: Czerwonka Szlachecka, Miejscowość: Czerwonka Włościańska, Ulica: Czerwonka
Włościańska, Numer posesji: 40, Województwo:mazowieckie, Powiat:makowski, Gmina:
Czerwonka, Strona www: , Adres e-mail: uks@czerwonka.pl, Numer telefonu: 663538776,
 
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)

Grzegorz Łuniewski
 
Adres e-mail: grzegorzluniewski@teatrmantra.pl Telefon: 
663538776

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego IV Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2022 Data
zakończenia

29.06.2022

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

Impreza sportowa IV Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej to bieg uliczny, który odbędzie się
15 maja 2022 roku. Trasa wiedzie przez atrakcyjne przyrodniczo, historycznie i krajobrazowo tereny
gminy Czerwonka. Warto zauważyć, że asfaltowa trasa biegu umożliwi start w zawodach osobom na
wózkach. Ponadto osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do wolnych od barier
architektonicznych budynków. Planujemy także utworzenie specjalnej klasyfikacji dla osób
niepełnosprawnych. Bieg będzie organizowany na dystansie 5 km. Wydarzenie będzie miało
charakter ogólnopolski będąc dostępne nie tylko dla mieszkańców naszego województwa, ale też i
całego kraju. Impreza ma na celu promocję kultury fizycznej, propagowanie zdrowego i aktywnego
trybu życia oraz popularyzacji biegania wśród jak największej liczby dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Liczymy, że zawody te już na stałe wejdą do kalendarza biegowego zawodników z całego
kraju. Organizacja tego typu biegu jest istotna dla zwiększenia świadomości społeczeństwa
polskiego w zakresie zdrowego trybu życia. Świadczy o tym chociażby, coraz większa frekwencja w
imprezach sportowych organizowanym w naszym kraju.
Organizując taką imprezę chcemy także zintegrować środowisko biegaczy i tworzyć imprezę, która
będzie sportową wizytówką gminy Czerwonka w całym kraju. Wartością dodaną zawodów,
planowanych jako impreza na około 150 zawodników z całej Polski, będzie promocja gminy
Czerwonka, powiatu makowskiego oraz województwa mazowieckiego jako miejsca otwartego na
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W imprezie weźmie udział również duża ilość kibiców, którzy
będą dopingować rywalizujących zawodników na starcie, mecie oraz na trasie. Wszyscy uczestnicy
otrzymają pakiety startowe, a Ci którzy ukończą bieg okolicznościowe, odlewane (metalowe)
medale na mecie. Przewidziano wiele kategorii wiekowych, w których trójka najlepszych biegaczy
otrzyma pamiątkowe puchary. Najlepsi zawodnicy otrzymają okazałe puchary. Uczestnicy biegu
będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, sanitariaty, depozyt, punkty żywienia i nawodnienia.
Impreza będzie obsługiwana przez kilkunastu członków naszego klubu, którzy będą odpowiedzialni
za przygotowanie i zabezpieczenie trasy, prowadzenie biura zawodów czy także konferansjerkę.
Zawodnicy zaraz po biegu poznają swoje czasy, dzięki elektronicznemu pomiarowi czasu, który nada
naszej imprezie profesjonalny charakter. Zmęczeni biegacze otrzymają także posiłek regeneracyjny
w ekologicznych (biodegradowalnych) miseczkach . W wydarzenie będą zaangażowani także
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce, którzy na mecie będą wręczać pamiątkowe
medale. Nad bezpieczeństwem imprezy będą czuwać służby Policji oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych z Czerwonki i Dąbrówki.
Głównym celem organizacji zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Czerwonka, Powiatu Makowskiego
oraz województwa mazowieckiego.
Cele dodatkowo zdefiniowano jako:
- aktywne spędzanie wolnego czasu,
- podniesienie świadomości aktywności fizycznej,
- wspieranie kultury fizycznej,
- utrwalenie nawyków pro zdrowotnych,
- utrwalenie zasad zdrowej rywalizacji w myśl idei Fair Play,
- stworzenie alternatywy dla zajęć nie wymagających wysiłku fizycznego,
- promocja gminy Czerwonka, powiatu makowskiego oraz województwa mazowieckiego,
- integracja lokalnej społeczności.

Miejsce realizacji
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IV Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej odbędzie się na terenach gminy Czerwonka. Biuro
zawodów będzie się mieściło w Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce pod adresem
Czerwonka Włościańska 40, 06-232 Czerwonka Szlachecka..

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo biegaczy w imprezie
"Bieg Zielonym Szlakiem Niziny
Mazowieckiej".

150 uczestników. Lista uczestników.

Wydanie medali uczestnikom biegu. 150 medali. Lista uczestników.

Wydanie pakietów startowych. 150 pakietów startowych. Lista uczestników, którzy
otrzymają pakiet startowy.

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

Charakterystyka oferenta

UKS "Czerwonka" w Czerwonce działa jako uczniowski klub sportowy od 2001 roku. Lata
dotychczasowej działalności umożliwiły zdobycie wiedzy i doświadczenia zarówno w organizacji
imprez sportowych jak i w prowadzeniu profesjonalnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Klub ma na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu.
Klub swoje cele realizuje m.in. poprzez:
1) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,
2) Organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja imprez i zawodów sportowych
3) Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych.
4) Organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
5) Działalność sekcji dziecięco – młodzieżowa Sekcja dziecięco – młodzieżowa.
Zarząd klubu tworzą Grzegorz Łuniewski, Ewelina Mierzejewska oraz Rafał Mikuszewski, czyli osoby
doświadczone w organizacji imprez sportowych. Są to osoby, które zorganizowały w latach
ubiegłych - siedem edycji Biegu Siedmiu Róż, dziewięć edycji Makowskiego Duathlonu, Turnieje Piłki
Nożnej, Turnieje Tenisa Stołowego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizatorzy imprezy to członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czerwonka" w Czerwonce,
którzy przez 19 lat działalności Klubu zorganizowali ponad 30 imprez sportowych. Są to osoby, które
organizowały wiele imprez sportowych na terenie gminy Czerwonka adresowanych do miłośników
aktywnego trybu życia z całej Polski. Nadmieniamy, iż część z tych osób uczestniczyła w latach
poprzednich przy organizacji imprez sportowych, które były współfinansowane także ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Makowie
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Mazowieckim - mają więc wiedzę i umiejętności w prowadzeniu i rozliczaniu wniosków. Uważamy
więc, że członkowie Klubu posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę merytoryczną potrzebne do
realizacji tego typu projektu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy realizacji zadania III Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej pracować będą członkowie
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czerwonka" w Czerwonce, którzy posiadają doświadczenie w
organizowaniu wyżej opisanego przedsięwzięcia (jedna edycja) oraz innych wydarzeń sportowych
na terenie gminy Czerwonka. Będą to m.in.: Grzegorz Łuniewski, Paulina Lewandowska, Ewelina
Mierzejewska, Rafał Mikuszewski, Wojciech Chełstowski, a więc osoby, które zorganizowały w
latach ubiegłych inne imprezy sportowe w gminie Czerwonka - siedem edycji Biegu Siedmiu Róż,
dziewięć edycji Duathlonu Makowskiego, Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Tenisa Stołowego.
Nadmieniamy, iż część z tych osób uczestniczyła w latach poprzednich przy organizacji innych
wydarzeń - kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Uważamy więc, że posiadamy niezbędne
doświadczenie i wiedzę merytoryczną potrzebne do realizacji tego typu projektu.
Ponadto w czasie zawodów będziemy korzystać z pomocy lokalnych działaczy (nauczycieli W-F,
trenerów, oraz sędziów). Wszyscy członkowie klubu będą zaangażowani w prawidłową realizację
zadnia.
Uczniowski Klub Sportowy "Czerwonka" w Czerwonce jako wkład rzeczowy wykorzysta swój sprzęt
nagłaśniający, podium, krzesła, stoły.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Pakiet startowy 2 000,00    

2. Elektroniczny pomiar czasu 2 000,00    

3. Usługa gastronomiczna 2 000,00    

4. Zabezpieczenie medyczne 500,00    

5. Puchary 1 500,00    

6. Medale 2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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;
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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 (obligatoryjny - 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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