
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 63d1-1c70-5e9c

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego
I OGÓLNOPOLSKIE DRUŻYNOWO-INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DZIEWCZĄT I
CHŁOPCÓW SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-04-01 Data

zakończenia 2019-06-29

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie "Przez Sport w Przyszłość"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie : 80
adres siedziby: Targowa 16m14, 96-500 Sochaczew, poczta: Sochaczew

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: przezsportwprzyszlosc@gmail.com, telefon: 696550956,
strona internetowa: www.pswp.esochaczew.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Sebastian Wiśniewski, adres e-mail: wisnia.sebastian@gmail.com,
telefon: 608527667
Karolina Sałacińska, adres e-mail: karolina.salacinskaa@gmail.com,
telefon: 600716599

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu I Ogólnopolskich Biegów Przełajowych szkół podstawowych i
ponadpodstawowych dziewcząt i chłopców krajowego SZS. Zawodnicy startujący w finałach krajowych wyłonieni zostaną z
eliminacji szkolnych, powiatowych, międzypowiatowych oraz wojewódzkich.
Zawody rozgrywane będą na dystansach:
- 800 m dziewcząt (r.2007),
- 800 m dziewcząt (r.2006),
- 1000 m chłopców (r.2007),
- 1000 m chłopców (r.2006),
- 1000 m dziewcząt (r.2005),
- 1000 m dziewcząt (r.2004),
- 1000 m dziewcząt (r.2003),
- 1500 m chłopców (r.2005),
- 1500 m chłopców (r.2004),
- 1500 m chłopców (r.2003),
- 1500 m dziewcząt (r.1999) i młodsze),
- 2000 m chłopców (r.1999 i młodsi).
Wszyscy zawodnicy startujący zbierają punkty do klasyfikacji drużynowej szkół. Suma punktów uzyskana przez
startujących uczniów z danej szkoły składa się na punktacje drużynową danej szkoły.
Punktacja:
- 1 miejsce 15 pkt.
- 2 miejsce 12 pkt.
- 3 miejsce 10 pkt.
- 4-6 miejsce 8 pkt.
- 7-10 miejsce 7 pkt.
- 11-15 miejsce 6 pkt.
- 16 -20 miejsce 5 pkt.
- 21-30 miejsce 4 pkt.
- 31-40 miejsce 3 pkt.
- 41-50 miejsce 2 pkt.
- 51 i dalsze miejsce 1 pkt.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują okolicznościowe medale, zawodnicy z miejsc 1-6 pamiątkowe dyplomy i
koszulki.
Szkoły zajmujące miejsca 1-6 pamiątkowe puchary

Cel realizacji zadania
- Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kraju;
- popularyzacja biegów wytrzymałościowych wśród młodzieży;
- integracja środowiska szkolnego poprzez uprawianie LA,;
- promowanie sportowych zasad fair play wśród młodzieży.

Miejsce realizacji zadania
Tereny leśne i stadion przy Szkole Podstawowej w Kamionie gmina Młodzieszyn.
Kamion Poduchowny 9, 96-512 Kamion

Grupa odbiorców zadania
- Dzieci ze szkoły podstawowej 2006 i 2007
- Młodzież ze szkoły podstawowej 2003, 2004 i 2005
- Młodzież ze szkół ponadpodstawowych 1999 i młodsi

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
Członkowie Stowarzyszenia „Przez Sport w Przyszłość”, młodzież ze Szkół Podstawowych z Kamiona i Młodzieszyna,
członkowie ochotniczej straży pożarnej z Kamiona (drużyna ratowników medycznych), do których należeć będzie:
Przygotowanie tras biegowych tzn. sprzątanie, grabienie, oznakowanie. Pomoc w sekretariacie, pomoc na mecie. Opieka
medyczna na trasach biegowych.

Wkład rzeczowy:
komputer, drukarka, papier, Internet, nagłośnienie, pręty do oznakowanie tras, barierki ograniczające teren biegowy,
podium, transport, woda, jogurty, słodycze.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
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- organizacja zawodów sportowych
- udział co najmniej 1000 uczniów i uczennic wyłonionych z eliminacji powiatowych, miedzypowiatowych i wojewódzkich
w poszczególnych kategoriach wiekowych
- wzrost zainteresowaniem dyscypliną, tj. biegami
- rozwijanie współzawodnictwa
- wzrost wiedzy o aktywnych formach spędzania wolnego czasu
- poznanie ciekawych form aktywności - wypromowanie regionu Mazowsza w Polsce
- stworzenie warunków do integracji.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Puchary 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł

2 Medale 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

3 Koszulki 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

4 Sędziowie 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

5 Wyżywienie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

6 Taśma 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

7 Obsługa techniczna 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

8 Obsługa sekretariatu 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

9 Sanitariaty zewnętrzne 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
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1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również 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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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