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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: Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego (dawna nazwa Klub
Sportowy WPF Poland), Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencji Uczniowskich Klubów
Sportowych i stowarzyszeń sportowych prowadzona przez Prezydenta Miasta Siedlce : 66, Kod
pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica:Warszawska , Numer posesji: 31,
Województwo:mazowieckie, Powiat: Siedlce, Gmina:m. Siedlce, Strona www: , Adres e-mail:
artgym@o2.pl, Numer telefonu: 602 716 523,
 
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)

Artur Kozłowski
 
Adres e-mail: artgym@o2.pl Telefon: 602 716 523

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Europy WPF w Kulturystyce i Fitnesss
13.06.2020

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

04.05.2020 Data
zakończenia

15.07.2020

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

Zadanie publiczne będzie polegało na organizacji imprezy sportowej o charakterze
międzynarodowym i będą to Mistrzostwa Europy WPF w Kulturystyce i Fitness
Miejscem rozgrywania Mistrzostw Polski będzie Sala Widowiskowa ,,Podlasie” Miejskiego Ośrodka
Kultury.
Planowana impreza będzie wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym ze względu na udział
zawodników z kilkunastu krajów Europy, zrzeszonych w Federacji WPF
pod której to auspicjami będą odbywały się zawody.
Będą to zawody mające na celu wyłonienie aktualnych Mistrzów Europy Federacji WPF w
poszczególnych kategoriach i klasyfikacjach.
Planowana impreza ma na celu promocję sportów sylwetkowych (kulturystyka, fitness), a przede
wszystkim propagowanie zdrowego - sportowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych oraz
integrację i wyrównanie szans na powrót do społeczeństwa dla osób niepełnosprawnych,
kulturystyka zawodników na wózkach inwalidzkich).
Rozegranych będzie 20 kategorii i klasyfikacji w konkurencjach sportów sylwetkowych, dla
dorosłych i młodzież do lat 23 - kobiet i mężczyzn a także integrację zawodników
niepełnosprawnych - mężczyźni na wózkach inwalidzkich.
W planowanej imprezie weźmie udział ok.200 uczestników z kilkunastu krajów Europy.
Planowane wydarzenie będzie dużą atrakcją w dziedzinie wydarzeń sportowych w Siedlcach,
Powiecie Siedleckim oraz regionie Mazowsza.

Kolejny już raz, podjęliśmy się trudnego zadania - zorganizowania międzynarodowej imprezy
sportowej co jest jak zawsze, ogromnym wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia zarówno pod
względem organizacyjnym, ale przede wszystkim finansowym i właśnie z tego powodu składamy
powyższy wniosek o dotację na dofinansowanie naszego projektu.
Dzięki planowanej imprezie kilkaset osób spędzi aktywnie, pro sportowo swój wolny czas podczas
sportowej rywalizacji w sportach sylwetkowych, jako kibice i będzie to zarówno młodzież jak też i
dorośli.
Realizując planowany projekt przyczynimy się bezsprzecznie do uatrakcyjnienia oferty w zakresie
międzynarodowych imprez sportowych organizowanych w Siedlcach oraz na Mazowszu
Poprzez prezentację szerokiej publiczności rywalizacji w sportach sylwetkowych nastąpi zwiększenie
wśród lokalnej społeczności liczby osób zainteresowanych sportowym, zdrowym stylem życia, a to
wpłynie na zmniejszenie problemu otyłości wśród osób które będą miały okazję uczestniczyć w tych
zawodach i naocznie przekonają się o zaletach i korzyściach płynących z uprawiania sportów
sylwetkowych i siłowych, i będzie to rezultatem którego nie da się wycenić, bo zdrowie młodzieży
oraz dorosłych jest rzeczą najważniejszą dla przyszłości naszego społeczeństwa.
Zorganizowanie planowanej imprezy spowoduje zwiększenie ilości osób korzystających z obiektów
sportowych w naszym regionie oraz ogólnie większe zainteresowanie uprawianiem sportów
sylwetkowych i siłowych.
Zdobycie kolejnych doświadczeń w organizacji imprez przez członków i pasjonatów naszego
Stowarzyszenia, które pozwoli rozwijać się naszemu Stowarzyszeniu i jeszcze lepiej i skuteczniej
realizować kolejne zadania statutowe w ścisłej współpracy z innymi organizacjami sportowymi,
krajowymi i międzynarodowymi.
Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu sportowego stylu życia na utrzymanie
zdrowego wyglądu i wspaniałego samopoczucia nawet w wieku 40+, dzięki uprawianiu sportów
siłowych na przykładzie zawodników z kategorii Masters 40+ i 50+, gdzie w większości są to
zawodnicy po 40-45 a nawet po 50 roku życia i nadal prezentują wspaniałą formę sportową.
Zachęcenie młodzieży i dorosłych do uprawiania sportów sylwetkowych poprzez prezentację super
sylwetek ,wspaniale rozwijających się karier młodych sportowców-przedstawicieli tych dyscyplin, w
trakcie rywalizacji najmłodszych grup wiekowych (Juniorzy do lat 23), a co za tym idzie, zmniejszenie
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ryzyka wzrostu otyłości
oraz innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych brakiem aktywności fizycznej wśród
młodzieży, dzięki zaprezentowaniu tych, którzy uprawiają dyscypliny sylwetkowe i siłowe, co jest
argumentem nie do podważenia na korzyść wspierania naszej inicjatywy

Realizacja projektu będzie wspaniałą promocją zarówno dla Miasta Siedlce jak też i regionu
Mazowsza jako przyjaznego organizacji międzynarodowych imprez sportowych w sportach
sylwetkowych, które stają się aktualnie najbardziej popularnymi wśród całego społeczeństwa bez
względu na płeć, wiek, status społeczny i materialny, czy stopień sprawności fizycznej. Promocja
tych dyscyplin sportowych wspaniale wpisuje się w aktualną politykę społeczną naszego państwa,
dotyczącą walki z problemami społeczeństwa spowodowanymi wciąż narastającym problemem
otyłości wśród dorosłych obywateli, a także wśród dzieci i młodzieży. Sposobem na zapobieganie
takim problemom może być właśnie promocja sportów siłowych, prezentowanych szerokiej
publiczności w trakcie takich imprez sportowych, jak zawody planowane w naszym projekcie.

Miejsce realizacji

Miejscem rozgrywania Mistrzostw Polski będzie Sala Widowiskowa ,,Podlasie” Miejskiego Ośrodka
Kultury w Siedlcach ul.Sienkiewicza 63

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

W planowanej imprezie weźmie udział
ok.200 zawodniczek i zawodników
zarówno z Polski jak też i krajów
europejskich

wysłaliśmy zaproszenia do
udziały w naszej imprezie do
kilkuset zawodników z
kilkunastu krajów
zrzeszonych w Federacji
WPF

prowadzenie protokołów
sędziowskich zawodów z
poszczególnych konkurencji i
kategorii oraz klasyfikacji,
foto relacje oraz relacje
filmowe z zawodów,
publikacje prasowe

w planowanej imprezie weźmie udział
kilkanaście zespołów narodowych z
krajów europejskich

wysłaliśmy zaproszenia do
udziały w naszej imprezie do
zarządów krajowych
Federacji WPF z kilkunastu
krajów europejskich
zrzeszonych w Federacji
WPF

prowadzenie protokołów
sędziowskich zawodów z
poszczególnych konkurencji i
kategorii oraz klasyfikacji,
foto relacje oraz relacje
filmowe z zawodów,
publikacje prasowe
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promocja zdrowego sportowego stylu
życia wśród lokalnej i ponad lokalnej
społeczności poprzez udział tej
społeczności w tym wydarzeniu w roli
kibiców a ten sposób zachęcenie do
uprawiania sportów sylwetkowych

planujemy dotarcie do jak
największego grona lokalnej
społeczności poprzez
prowadzenie promocji
imprezy w lokalnych
mediach oraz ponad lokalną
promocję wydarzenia
poprzez portale
społecznościowe i
zaproszenie jak największej
ilości osób w roli kibiców.

relacje z imprezy w
lokalnych i ponad lokalnych
mediach, promocja-rozgłos
osiągany przez wydarzenie
poprzez portale
społecznościowe, foto
relacje oraz relacje filmowe
z zawodów, publikacje
prasowe

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

Charakterystyka oferenta

Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego zostało założone w 2015 roku przez
grupę pasjonatów sportów sylwetkowych i siłowych z inicjatywy Artura Kozłowskiego
wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski , Europy i Świata w kulturystyce, nasze stowarzyszenie
zajmuje się promocją sportów sylwetkowych i siłowych poprzez organizację imprez w tych
dyscyplinach sportowych

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego ma na swoim kocie realizację
kilkudziesięciu imprez sportowych w sportach siłowych i sylwetkowych rangi krajowej i
międzynarodowej, zaczynaliśmy od organizowania zwodów gminnych, miejskich następnie
ogólnopolskich aż doszliśmy do zwodów rangi mistrzowskiej krajowej organizując dotychczas 5 razy
Mistrzostwa Polski Federacji WPF i 6 razy Puchar Polski Federacji WPF w Kulturystyce i Fitness oraz
4 razy Debiuty Ogólnopolski w Kulturystyce i Fitness. W 2018 i 2019 zorganizowaliśmy Mistrzostwa
Polski Federacji XPC w trójboju siłowym. Mamy na swoim kocie także imprezy rangi
międzynarodowej i były to dwukrotnie w 2016 i 2017 roku Mistrzostwa Europy Federacji WPF w
kulturystyce i fitness, kolejne nasze imprezy rangi mistrzowskiej międzynarodowej to Mistrzostw
Świata Federacji WPA w trójboju siłowym w 2017roku, w 2018 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa
Europy WPF w trójboju siłowym, następnie też w 2018 Europe Victory Cup XPC jeszcze w tym
samym roku zorganizowaliśmy International Polish Cup XPC w trójboju siłowym a w 2019 Puchar
Świata Federacji XPC w Trójboju siłowym

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

do realizacji zadania wykorzystamy ogromne doświadczenie organizacyjne członków naszego
stowarzyszenia oraz pracę naszych wolontariuszy i pasjonatów a także środki finansowe własne
pochodzące od naszych Mecenasów Sportu

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Catering całodzienny w czasie trwania
imprezy dla
zawodników, sędziów, działaczy,
wolontariuszy itd.
(250 osób)

2000,0    

2. Koszt zakupu statuetek "Jacek
Siedlecki-Atlas" jako trofeum dla
finalistów 60 szt. X 83 zł.

4980,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6980,0 4980,0 2000,0

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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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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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