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: Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów:0000214609, Kod pocztowy: 06-400, Poczta: Ciechanów,
Miejscowość: Ciechanów, Ulica: J.Kraszewskiego, Numer posesji: 8, Województwo: mazowieckie, Powiat: ciechanowski,
Gmina: m. Ciechanów, Strona www: brak, Adres e-mail: zwiazek.mozpc@wp.pl, Numer telefonu: 602 39 68 85
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica: Kazimierzowska, Numer posesji: 23, Województwo:
mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce

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

Stefan Długosz
Adres e-mail: zwiazek.mozpc@wp.pl Telefon: 602396885

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do 17 lat w podnoszeniu ciężarów
Data
rozpoczęcia

15.05.2019

Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Realizacja Mistrzostw Zrzeszenia LZS do 17 lat w podnoszeniu ciężarów powierzona została przez Krajowe Zrzeszenie LZS.
Zadanie skierowane jest do najmłodszej grupy zawodników/czek tej dyscypliny sportu. Zawody rozegrane zostaną w
następujących kategoriach wagowych: juniorki do lat 17 - 49kg, 55kg,59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, +81kg juniorzy do lat
17 - 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, +102kg Celem zadania jest: - popularyzacja podnoszenia ciężarów
wśród młodzieży, - stworzenie warunków do współzawodnictwa oraz wzrostu poziomu sportowego, - promowanie
różnych form aktywności ruchowej, - poprzez rywalizację sportową zwiększenie pewności siebie, zaufanie we własne siły i
umiejętności, - promocja Miasta, Powiatu Siedleckiego, Województwa Mazowieckiego – logo umieszczone będzie we
wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych. Grupa odbiorców: Zadanie skierowane jest do zawodników/czek
urodzonych w latach 2002-2003 . W zawodach startują zawodnicy z klubów z całej Polski zrzeszonych w LZS.
Miejsce realizacji
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach gm. Siedlce, Powiat Siedlecki
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Krajowego
Zrzeszenia LZS do lat 17 w poszczególnych
kategoriach wagowych

ok. 120 zawodników/czek

Komunikat końcowy z Mistrzostw
udostępiony na stronach
internetowych Krajowego
Zrzeszenia LZS, PZPC

Popularyzacja podnoszenia ciężarów wśród
mieszkańców Mazowsza

wartość niemierzalna liczbowo

Informacja o zawodach podana
będzie na stronach internetowych
Krajowego Zrzeszenia LZS, PZPC, w
lokalnej prasie

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów jest dobrowolnym zrzeszeniem klubów sportowych. Terenem
działania Związku jest obszar Województwa Mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Aktualnie w Związku
zrzeszonych jest 16 klubów: MAZOVIA Ciechanów, UOLKA Ostrów Maz., WLKS Nowe Iganie, FENIKS Siedlce, OKS Otwock,
Błonianka Błonie, KS Raszyn, Atleta Ostrołęka, Wimet Józefów, Legia Warszawa, Start Maków Maz., Narew Pułtusk,
MLKPC Sokołów Podlaski, NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, RKS Okęcie Warszawa, IMPULS Warszawa. Związek opiera swą
działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Celem działania związku jest; upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, a w szczególności popularyzacja i rozwój podnoszenia ciężarów w Polsce zarówno w formie amatorskiej jaki i
profesjonalnej, szkolenie i doszkalanie sędziów, organizowanie zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
prowadzenie szkoleń i doszkalanie kadry trenersko-instruktorskiej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Związek od wielu lat organizuje na terenie Mazowsza imprezy sportowe o charakterze wojewódzkim m.in.; Mistrzostwa
Województwa Mazowieckiego do lat 15, 16, 17, 18, 20, 23, Wojewódzkie Wieloboje Atletyczne, Drużynowe Mistrzostwa
Województwa.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Członkowie Zarządu to doświadczeni trenerzy, sędziowie, działacze sportowi, którzy wielokrotnie organizowali zawody
wojewódzkie. Część z nich to pracownicy klubów sportowych (MAZOVIA Ciechanów, Legia Warszawa, UOLKA Ostrów
Maz., WLKS Nowe Iganie) , którzy byli gospodarzami zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Sala zawodów wraz z
zapleczem udostępiona zostanie bezpłatnie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Transport

2500,0

2.

Medale

1300,0

3.

Materiały promocyjne

1500,0

4.

Dyplomy

440,0

5.

Puchary

1200,0

6.

Magnezja

7.

Wyżywienie

Z innych źródeł

310,0
2750,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

10000,0

0,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)

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;
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3)
4)
5)
6)
7)

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.

.............................................
.............................................
.............................................
(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 (fakultatywny niezłożony)
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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