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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: Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000694985,
Kod pocztowy: 20-410, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: 1 Maja , Numer posesji: 17,
Numer lokalu: 16, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www:
fundacja-clark.pl.tl, Adres e-mail: fundacja.clark1@poczta.fm, Numer telefonu: 728810496,
 
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)

Adam Radziszewski
 
Adres e-mail: adam.radziszewski@poczta.fm Telefon: 
728810496

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Szelkowski Festyn Sportowo - Kulinarny - "Biegniemy w
100-lecie bitwy pod Szelkowem"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2020 Data
zakończenia

29.08.2020

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: ac86-46e7-faf7

Opis zadania

Proponowane zadanie publiczne polega na zorganizowaniu w dniu 9 sierpnia 2020 jednodniowego
kilkugodzinnego Szelkowskiego festynu sportowo-kulinarnego "Biegniemy w 100 lecie bitwy pod
Szelkowem" oraz na zorganizowaniu dwóch modułów biegowych. Zadanie publiczne zostanie
podzielone na dwa moduły tematyczne (biegowo - sportowe ) - I moduł będzie polegał na
zorganizowaniu w okresie od 15.06.2020 - 26.06.2020 biegu na dystansie 5 km dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Szelkowie wraz z turniejem piłki nożnej z podziałem na dwie grupy wiekowe.
Pierwsza grupa wiekowa uczniowie klas I-IV, druga grupa wiekowa V-VIII. II moduł będzie polegał na
zorganizowaniu w dniu 9.08.2020 biegu na dystansie 10 km w kategorii OPEN w podziale na dwie
grupy - I grupa to mężczyźni, II grupa to kobiety. W okresie realizacji zadania przypada 100 rocznica
bitwy pod Szelkowem - jest to jedna z ostatnich bitew przed wielką "Bitwą Warszawską" tzw
"cudem nad Wisłą roku 1920". W czasie festynu poza zawodami sportowymi odbędzie się również
złożenie kwiatów na pomniku upamiętniającym 101 PP I Lidzkiego PP poległych w bitwie obrońców
Ojczyzny oraz konkurs kulinarny na najlepszy wypiek roku 2020. Dodatkowo w trakcje festynu
planujemy zorganizować grilla dla uczestników festynu.

Trasa biegów w obu modułach będzie przebiegać drogami asfaltowymi, traktami leśnymi i drogami
polnymi na terenie Gminy Szelków. Strat w obu modułach planujemy na godzinę 10:00 zakończenie
na godzinę 17:00.

Uczestnicy zawodów biegu OPEN: pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzeni pucharami oraz
medalami jak również otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe ( wkład własny finansowy do
zadania) wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. W I module uczniowie zostaną
nagrodzeni: dla trzech pierwszych uczniów w biegu puchary i medale oraz drobne nagrody
rzeczowe pozostali uczniowie otrzymają pamiątkowe medale w podziale na dwie grupy wiekowe I
grupa I-IV, II grupa V-VIII. W konkursie drużyn (piłka nożna) puchary oraz medale dla wszystkich
uczestników jak również dla drużyny zwycięzców swojej kategorii drobne nagrody rzeczowe.
Uczestnicy konkursu kulinarnego zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami a zwycięzcy
dodatkowo pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą rzeczową i finansową.

Uczestnikami zadania publicznego będą: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i uczestnicy zwodów oraz
publiczność mieszkańcy powiatu makowskie, gminy Szelków oraz osoby przyjezdne. Oferent
zamierza przeprowadzić wielopłaszczyznową reklamę cyfrową na stronach www, fanpage, social
media oraz promocję tradycyjną polegającą na rozwieszeniu plakatów w miejsca najczęściej
uczęszczanych przez odbiorców zadania nie tylko na terenie gminy Szelków ale również w gminach
ościennych. Rozwieszenie plakatów zminimalizuje brak dostępu do informacji przez osoby które
mogą być zagrożone cyfrowo. Oferent prowadzi stronę na fanpage dla Szelkowskiego Festynu
Sportowo - Kulinarnego który był organizowany w 2019 r. a który będzie również wykorzystany w
tym zadaniu.

Celem zadania jest upowszechnianie wśród mieszkańców aktywnego spędzania wolnego czasu,
promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu
makowskiego i gminy Szelków oraz promocja zdrowego stylu życia przez organizację atrakcyjnego
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnego.

Harmonogram:
01-10.06.2020 Spotkanie zespołu projektowego oraz zakup nagród (medale, puchary, koszulki) dla I
modułu oraz zakup plakatów reklamowych
15-25.06.2020 organizacja i przeprowadzenie I moduły zadania publicznego
01-28.07.2020 rekrutacja uczestników do biegu w kat. OPEN 10 km (mężczyzn i kobiet)
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20.07 - 05.08.2020 Zakup nagród dla II modułu zadania publicznego
07-09.08.2020 Przygotowanie oraz przeprowadzenie II modułu zadania publicznego
10-29.08.2020 Ewaluacji i rozliczenie zadania publicznego

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji zadania będzie powiat makowski, teren Gminy Szelków.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

zorganizowanie biegów dla dzieci i
młodzieży II grupy wiekowe (I- klasy I -
IV, II - Klasy V-VIII)

50 osób dokumentacja zdjęciowa/
lista startowa

zorganizowanie turnieju piłki nożnej -
II grupy wiekowe ( łącznie 8 drużyn po
5 osób)

40 osób dokumentacja zdjęciowa/
lista drużyn z osobami

zorganizowanie biegu 10 km kat. OPEN
mężczyzn

30 osób Lista startowa

zorganizowanie biegu 10 km kat. OPEN
kobiety

30 osób Lista startowa

upamiętnienie 100 rocznicy bitwy pod
Szelkowem - złożenie kwiatów
(wieńca) - szt.

1 Dokumentacja zdjęciowa

konkurs wypieków (ciast) 5 Lista zgłoszeniowa /
dokumentacja zdjęciowa

zakup plakatów (szt.) 50 faktura vat

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

Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark uzyskała wpis do KRS w dniu 15.09.2017 roku. Od samego
początku nie jest nastawiona na zysk a każe środki jakie posiada przeznacza na realizację zadań
statutowych.
Misją Fundaji CLARK im. Erica i Very Clark jest: pomoc społeczna ludziom starszym, biednym,
chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i
fizycznego,pomoc humanitarna, działalność charytatywna,działanie na rzecz osób chorych,
starszych i niepełnosprawnych, pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu,
przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
ochrona zdrowia i życia, działalność sportowa i turystyczna, działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
prowadzenie jadłodajni i stołówek dla osób ubogich, zbiórka i magazynowanie żywności, działalność
na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2019 roku przeprowadziliśmy na terenie Gminy Szelków - Szelkowski Festyn Sportowo -
Kulinarny" w ramach którego odbiorcy zadania uczestniczyli w zawodach sportowych ( biegi, gry
zespołowe, gry indywidualne) oraz w konkursie na najlepszy wypiek Gminy Szelków roku 2019.
Zadanie to było realizowane w wyniku otrzymania wsparcia zadania publicznego w konkursie ofert
ogłoszonego przez Wójta Gminy Szelków.

W 2019 roku realizowaliśmy również piknik integracyjny w ramach konkursu ofert art 19a zleconego
przez MCPS w Warszawie pt Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych
wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera. ( jazda konna, gry zespołowe,
ognisko itp)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przewidywany zasoby:
ZASOBY RZECZOWE
4 namioty ( 2 namioty o wymiarach 3x6m oraz 2 namioty o wymiarach 2,5x2,5m)
sprzęt nagłaśniający
samochód osobowy r. 2009
grill

ZASOBY FINANSOWE
1000 złotych otrzymane od fundatora na realizację zadania w formie nagród pieniężnych dla
zwycięzców w kat OPEN mężczyzn i kobiet w biegu na dystansie 10 km.

ZASOBY OSOBOWE
wolontariusze w liczbie 15 osób (wesprą nas podczas przygotowania i realizacji II modułu w dniu
9.08.2020)
członkowie zarządu 2 osoby

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Puchary 800,0    

2. Medale 500,0    

3. Wieniec 350,0    

4. koszulki pamiątkowe 4000,0    

5. nagrody rzeczowe 1500,0    

6. księgowość 700,0    

7. koordynator projektu 1300,0    

8. art spożywcze i przemysłowe na grill
(kiełbaski, chleb, węgiel itp)

250,0    

9. plakaty 500,0    

10. nagrody (wkład własny) 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10900,0 9900,0 1000,0

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;

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)

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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