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 Tatusiowie, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000734810, Kod pocztowy: 09-410, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Jana Pawła II, Numer
posesji: 31, Numer lokalu: 5, Województwo: mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina: m. Płock, Strona
www: www.tatusiowiee.weebly.com, Adres e-mail: tatusiowiee@gmail.com, Numer telefonu:
794954312,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

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

Tomasz Bombała
Adres e-mail: tatusiowiee@gmail.com Telefon:
794954312

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

II DZIKI - Bieg dla dzieci

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

15.04.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.05.2020

Opis zadania
Zadanie publiczne będzie polegało propagowaniu aktywnych form kultury fizycznej poprzez
organizację II edycji zawodów biegowych dla dzieci „II DZIKI - terenowy bieg dla dzieci”. Zawody
będą miały charakter przełajowo-terenowy dlatego też zostaną zorganizowane w przepięknych
lasach przylegających do Miasta Płocka. Ważnym aspektem jest aby promować tereny zielone
dostępne na Mazowszu.
Zawody zostaną zorganizowane w dniu 30.05.2020r. na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie koło
Płocka. Teren Stanicy Harcerskiej w Gorzewie jest idealnym miejscem na organizację przełajowych
zawodów biegowych z uwagi na położenie (teren leśny), dostęp do pełnego węzła sanitarnego.
Zawody skierowane są do dzieci w wieku od 4 do 15 lat i będą miały charakter terenowy. Trasa
poszczególnych dystansów zostanie wyznaczona na leśnych ścieżkach. Start i meta będą
wyznaczone na terenie stanicy harcerskiej. Dla najstarszej grupy wiekowej będzie wyznaczona trasa
o długości aż 2 km i 3 km, która będzie przebiegała leśnymi ścieżkami o różnorodnym
ukształtowaniu terenu w tym pagórki i wzniesienia. Bieg dzięki proponowanemu dystansowi i
lokalizacji trasy jest unikalny w skali krajowej. Z naszego biegowego doświadczenia wynika że tego
rodzaju biegi (dystans i teren) nie są organizowane dla dzieci. W związku z tym Stowarzyszenie
Tatusiowie wzorem roku ubiegłego postanowiło kontynuować ten kierunek i ponownie wyznaczyć
dla najstarszej grupy wiekowej tak trudną trasę. Zeszłoroczna edycja biegu tj. DZIKI Bieg dla dzieci,
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Listy startowe przewidywały udział 60
zawodników i bardzo szybko zapełniły się. Na prośbę dzieciaków, które nie zmieściły się na główną
listę startową został zorganizowany dodatkowy bieg w którym mogliśmy uszczęśliwić dodatkowo
około 30 zawodników.
W tym roku planujemy przeprowadzić II edycję biegu dla dzieci. Tym razem listy startowe
zwiększamy maksymalnie do 120 zawodników / dzieci (łącznie we wszystkich kategoriach).
Przewidywane kategorie wiekowe to:
Ok 100 m - dzieci 4-5 lat
800 m - dzieci w wieku 6-9
2000m - dzieci w wieku 10-13
3000m – dzieci w wieku 14-15 lat
Dla podniesienia rangi wydarzenia oraz uatrakcyjnienia dla dzieci udziału w zawodach, chcemy aby
nasz bieg był odwzorowaniem biegów profesjonalnych. Dlatego też zostanie zorganizowane biuro
zawodów w którym będzie następowała weryfikacja zawodników, rejestracja oraz wydawanie
pakietów startowych. Każdy mały zawodnik otrzyma w pakiecie startowym: chip, nr startowy,
worek, drobny upominek. Wszyscy uczestnicy bieg, na mecie otrzymają pamiątkowe medale. Bieg
będzie posiadał pomiar czasu, wg którego będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Dla
najszybszych przewidziane są puchary oraz nagrody. W I kategorii wiekowej zostaną przyznane 3
nagrody dla zawodników z najlepszymi czasami (bez podziału na płeć). W kategorii II, III i IV zostanie
przydzielonych po 6 nagród i pucharów dla zawodników z najlepszymi czasami (w podziale na
chłopców i dziewczynki). Wręczenie nagród nastąpi na specjalnie przygotowanym podium.
Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna oraz puchar za „walkę i zaangażowanie” dla
dziecka które niezależnie od osiągniętego wyniku dołożył wszelkich starań do pokonania trasy i
dotrze do mety.
Przez cały dzień zawodów będzie uruchomione biuro zawodów oraz punkt gastronomiczny. Będzie
to miejsce w którym rodzice będą mogli potwierdzić udział dziecka w zawodach, odebrać pakiet
startowy, przygotować się do biegu oraz odpocząć.
Bieg zostanie zorganizowany z udziałem wolontariuszy. W celu łatwiejszej identyfikacji
wolontariuszy przez zawodników, zostaną oni wyposażeni w jednakowe koszulki.
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W celu podniesienia bezpieczeństwa, bieg będzie zabezpieczał ratownik medyczny a każdy
zawodnik będzie objęty ubezpieczeniem NNW.
Miejsce realizacji
Zawody zostaną zorganizowane na terenie Stanicy Harcerskiej w Gorzewie koło Płocka. Teren
Stanicy Harcerskiej w Gorzewie jest idealnym miejscem na organizację przełajowych zawodów
biegowych z uwagi na położenie (teren leśny), dostęp do pełnego węzła sanitarnego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja zawodów biegowych dla
dzieci

min. 60 zawodników
max. 120 zawodników

Wskaźnik zostanie
sprawdzony na podstawie
listy obecności uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Tatusiowie to grupa rodziców, którzy działają na rzecz promocji wartości wspólnego
spędzania czasu w gronie rodzinnym. Uważamy że w obecnych czasach zbyt mało czasu
poświęcamy rodzinie i dzieciom. Nasze działania maja na celu integrację rodzin i zwrócenie uwagi
na fakt iż ważną rolę w życiu każdego dziecka odgrywa jego kontakt z rodzicami. Ponadto przez
charakter naszych spotkań – wycieczki piesze, wycieczki rowerowe chcemy oderwać dzieciaki od
uzależnienia związanego z komputerami i telefonami. Nasze działania głównie skierowane są do
dzieci oraz rodzin.
Najważniejsze cele określone w statucie naszego stowarzyszenia to:
a. Promowanie wartości pro-rodzinnych;
b. Pomoc rodzinom, dzieciom i dorosłym w tworzeniu więzi rodzinnej;
c. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
d. Działania na rzecz promocji kultury fizycznej, promocji turystyki i krajoznawstwa.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie Tatusiowie od kilku lat organizuje rożnego rodzaju wydarzenie ukierunkowane na
promocję rodziny i spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym. Organizujemy różnego rodzaju
wycieczki, spotkania, zawody a w tym m,.in:
- I DZIKI - bieg dla dzieci 2019 - pierwsza edycja biegu
- przywitanie wakacji 2018 - zawody sportowe
- pożegnanie lata 2018 - zawody sportowe
- górski treking Szczyrk - 2 edycje - 2017 i 2018
- górski treking Babia Góra 2019
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- Rowerem po Wiśle - rejs statkiem (z rowerami) i wycieczka rowerowa
- zwiedzanie Płocka - 2 edycje
- Noc Sów - 2018 i 2019
- wycieczki piesze i rowerowe
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
10 wolontariuszy - obsługa techniczna biegu, promocja wydarzenia, fotorelacja
Numery startowe
Własny transport do przewozu towarów i materiałów
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców
pomiar czasu

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Medale i statuetki dla zawodników

2.

Koszulki dla wolontariuszy

3.

Pakiety startowe dla zawodników

1500,0

4.

Nagrody rzeczowe

1000,0

5.

Numery startowe (wkład własny)

6.

Wolontariusze (wkład własny)

1764,0

7.

Materiały reklamowe (w tym flagi,
banery, ulotki)

1000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

8884,0

Z innych
źródeł

3000,0
500,0

120,0

7000,0

1884,0

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;
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;
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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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