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 Judo Arcus, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, ewidencja uczniowskich klubów
sportowych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy:358, Kod pocztowy: 03-083, Poczta: Warszawa, Miejscowość:
Warszawa, Ulica: Przytulna , Numer posesji: 3, Województwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Białołęka
(dzielnica), Strona www: brak danych, Adres e-mail: biernat.j@wp.pl, Numer telefonu: 602-601-789
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)

Jacek Biernat
Adres e-mail: biernat.j@wp.pl Telefon: 620-601-789

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

XV Białołęcki Turniej Judo

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

03.09.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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24.10.2019

Opis zadania
Głównym zadaniem organizacji turnieju jest propagowanie sportu a przede wszystkim judo jako sportu olimpijskiego na
terenie dzielnicy Białołęka, pokazanie innym dzieciom wartości jakie niesie ze sobą uprawianie judo (bardzo duża
sprawność fizyczna, siła charakteru, dyscyplina, szacunek dla innych itp.). Zawody dla grupy wiekowej dzieci są bardzo
ważne dla dziecka, ponieważ jest to największa motywacja do dalszego uprawiania sportu. Bardzo ważnym elementem
tych zawodów jest promocja Białołęki i pozytywnie wpływa na jej wizerunek jako dzielnicy promującej sport i zdrowy styl
życia. Organizacja tak dużej imprezy integruje i angażuje rodziców, władze lokalne, dyrektorów szkół. Przy jej organizacji
zaangażowanych jest duża grupa uczniów wolontariuszy obsługujących sprzęt czy pomagających dzieciom na zawodach W
zawodach przewidziany jest odział ok. 250 zawodników w kategorii wiekowej dzieci i dzieci młodsze. Turniej rozgrywany
będzie przez jeden dzień, w niedzielę 13.10.2019: dzieci starsze 2006-2007 w godz. 8- 14 i w godz.11-16 dzieci młodsze
rocznik 2008-2009. Rozpoczęcie godzina 10, zakończenie około godziny 18.00 Turniej odbędzie się na czterech matach w 2
kategoriach wiekowych w 11 kategoriach wagowych zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Judo dotyczącymi zawodów
dla grup wiekowych dzieci. Rokrocznie zwiększa się liczba chętnych. W ubiegłym roku było 260 zawodników. W związku z
tym spodziewamy się bardzo dużej liczby zawodników dla, których chcielibyśmy przygotować dużą oprawę turnieju oraz
kupić wspaniałe pamiątkowe nagrody, zatrudnić wykwalifikowanych sędziów PZJudo.
Miejsce realizacji
Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21. Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

udział zawodników

250 zawodników

listy walk prowadzone na bieżąco

promocja sportu- dyscypliny judo

informacja dla klubów

informacja poprzez portale
internetowe, strony judostat.pl i
wmzjudo.pl

pozyskanie najzdolniejszych dzieci do dalszego,
bardziej zaawansowanego, ukierunkowanego
szkolenia sportowego

około 30 zawodników z pozycji
medalowych

obserwacja zawodów przez
trenerów Kadry Wojewódzkiej

integracja młodzieży szkolnej poprzez udział w
turnieju oraz pomoc przy organizacji imprezy

udział około 10 wolontariuszy

pomoc przy obsłudze tablic
punktowych oraz techniczna

zaangażowanie instytucji i samorządu
terytorialnego w propagowanie sportu.

zaproszenie przedstawicieli władz
lokalnych

sprawozdanie z turnieju,
fotorelacja

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Klub od początku swojej działalności czyli od 2004 roku jest stowarzyszeniem, które organizuje szkolenie całoroczne,
obozy sportowe jak również turnieje sportowe, Od samego początku stowarzyszenie korzystało z dotacji urzędu m,st.
Warszawy dzielnicy Białołęka, Biura Sportu m. st. Warszawy, MSiT, jak od dwóch lat z Urzędu Marszałkowskiego.
Głównym celem działalności klubu jest promocja judo jako dyscypliny olimpijskiej. Jest jednym z czołowych klubów
sportowych w Polsce. Wychowankowie klubu to wielokrotni mistrzowie Polski. Medaliści Pucharów Europy, czołowi
reprezentanci Polski, członkowie Kadry Narodowej. Nasz wychowanek jako pierwszy w historii polskiego judo zdobył
mistrzostwo Europy cadetów. Obecnie w klubie trenuje około 250 dzieci na różnych poziomach. Zatrudnionych jest 8
licencjonowanych trenerów.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 2004 roku klub 15 razy organizował Białołęcki Turniej. Rokrocznie liczba zawodników rośnie. Obecnie jest to impreza
na stałe wpisana do kalendarza imprez Okręgowego Związku Judo. Od 5 lat zawody organizowane są na terenie BOS przy
ul. Strumykowej 21. W 2018 roku profesjonalnie przygotowany turniej w hali Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul.
Strumykowej 21 zgromadził zawodników z 21 klubów . Przez całą sobotę na czterech matach walki toczyło 260
zawodników (dziewcząt i chłopców). Tak ogromne przedsięwzięcie świadczy o niezwykłym rozwoju i popularności tej
dyscypliny, która bardzo dynamicznie rozwija się na Białołęce.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Do obsługi turnieju będzie wykorzystany profesjonalny sprzęt komputerowy i nagłaśniający do prowadzenia turniejów
judo ( monitory, i komputery sędziowskie, program do losowania i zapisywania walk). Przy obsłudze będą zatrudnieni
licencjonowani sędziowie PZJudo co zapewni wysoki poziom techniczny. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami
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sędziowskimi PZJudo. Wszyscy zawodnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Dokonana została rezerwacja obiektu
przy ulicy Strumykowej 21. Prowadzenie walk i transmisja online będzie przez portal judostat, Do przewozu sprzętu oraz
maty będzie wynajęta firma transportowa.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

wynajem hali

1350,0

2.

obsługa sędziowska

2500,0

3.

obsługa medyczna

500,0

4.

wynagrodzenie kierownika zawodów

800,0

5.

obsługa techniczna( przygotowanie i
obsługa sprzętu komputerowego,
spiker)

1200,0

6.

nagrody rzeczowe za miejsca 1-3

2800,0

7.

materiały reklamowe ( banery,
plakaty, projekt graficzny)

8.

dyplomy, medale, puchary

2000,0

9.

transport maty, sprzętu
elektronicznego

2000,0

10.

wynajem, urządzeń i sprzętu
elektronicznego (monitory i tablice
punktowe, sprzęt komputerowy)

1000,0

11.

napoje, artykuły spożywcze dla obsługi

1000,0

12.

koszulki dla obsługi

600,0

13.

polisa NNW zawodników

200,0

14.

środki czystości, naczynia
jednorazowe

200,0

15.

obsługa finansowo księgowa

200,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

300,0

16650,0

10000,0

6650,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (złożony również
elektronicznie)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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