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 Sportowy "Rutki Płońsk", Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja Uczniowskich
Klubów Sportowych działających na terenie Powiatu Płońskiego:1/2011, Kod pocztowy: 09-100, Poczta: Płońsk,
Miejscowość: Płońsk, Ulica: Ks. Jerzego Popiełuszki, Numer posesji: 14, Województwo: mazowieckie, Powiat: płoński,
Gmina: Płońsk, Strona www: brak danych, Adres e-mail: igorpiotrowski23@wp.pl, Numer telefonu: 500-196-945
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)

Igor Piotrowski
Adres e-mail: igorpiotrowski23@wp.pl Telefon: 500-196-945

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

I Otwarte Mistrzostwo Powiatu Płońskiego w trójboju siłowym oraz w
wyciskaniu sztangi leżąc

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

17.05.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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10.08.2019

Opis zadania
Zadanie publiczne będzie polegało na organizacji imprezy sportowej o charakterze ogólnopolskim i będo to Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi leząc. Miejscem rozgrywania zawodów będzie
Klub Fitnesowy Grupa Restrat w Płońsku z którym współpracujemy. Start i rozgrzewka startowa odbędą sie w hali Klubu ,
w celach rozgrzewkowych dostępna będzie również siłownia, jedna z sal treningowych zostanie przeznaczona na pokój
ważenia, dostępny będzie pokój dla sędziów, sala spożywania posiłków, szatnie i węzły sanitarne. Na cele biura zawodów
udostępniane będzie biuro Klubu. Spodziewamy się że w turnieju weźmie udział ok 50 zawodników i 50 osób
towarzyszących (trenerów, opiekunów, zaproszonych gości). Turniej będzie trwał ok. 10 godz. W zawodach mają prawo
uczestniczyć osoby z przedzialu wiekowego 14-18 lat w kat .junior juniorka . oraz kategoria open mężczyzn i kobiet.
Nagrodami w klasyfikacji indywidualnej będą nagrody, puchary i medale, dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy
dyplom. Zawodnicy otrzymają posilek regeneracyjny.Woda i napoje izoteniczne będą dostępne dla uczestników zadania za
darmo. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwało trzech sedziów. Zapewniona będzie obsluga medyczna,
techniczna, księgowa, sprzatająca. Współorganizatorem zadania będzie Grupa Restart z Płońska.
Miejsce realizacji
Grupa Restart , Krzysztof Dąbrowski, Sabina Dąbrowska, ul. Armi Krajowej 11, 09-100 Płońsk, NIP: 567-13-50-184

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

I Otwarte Mistrzostwo Powiatu Płońskiego w
trójboju siłowym oraz w wyciskaniu sztangi
leżąc

Dzieki planowanej imprezie duża
ilość osób, spędzi aktywnie, pro
sportowo swój wolny czas podczas
sportowej rywalizacji w sportach
silowych jako kibice i zawodnicy
(przewidywana liczba zawodników
minimum 50 osób)

Protokoły , zdjęcia z zawodów,
prasa, strona internetowa Klubu
Grupy Restart

Aktywiazacja środowiska sportowego z całego
Powiatu Płońskiego, Mazowsza i Polski.

Poprzez prezentację szerokiej
Zdjęcia z planowango zadania.
publiczności rywalizacji w sportach
siłowych nastąpi zwiekszeniewśród
lokalnej społeczności liczby osób
zainteresowanych sportowym ,
zdrowym stylem życia, co
bezsprzecznie wpłynie na
zmniejszenie problemu otyłości
wśród młodzieży i dorosłych.
Zdrowie dzieci, młodzieży i
dorosłych jest rzeczą najważniejsza
dla przyszłości naszego
społeczeństwa.

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
UKS Rutki Płońsk powstał w 2011 roku. Zaczynaliśmy z jedną grupą piłki siatkowej 15 dziewcząt - juniorek . W roku 2017
mielismy 4 grupy siatkarskie z którymi regularnie prowadzimy treningi (minisiatkówka 2 grupy, młodziczki/kadetki - 1
grupa, juniorki -1 grupa). Od stycznia 2018 została reaktywowana grupa chlopców (kadet/junior -1 grupa) . A od września
2016 roku dzieki progrmowi Klub powołaliśmy sekcję tańca sportowego , która cieszy sie dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży. Obecnie w klubie trenuje w obu sekcjach 85 osób. W 2017 roku graliśmy w II Lidze kadetek, juniorek
Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej oraz Kinder +Sport (obecnie trwają jeszcze rozgrywki, mamy dwie drużyny w
grupie złotej i dwie w srebrnej). Naszym sukcesem jest zajęcie 3 miejsca w grupie w II Lidze Kadetek MWZPS . W
juniorkach zajeliśmy 5 miejsce w grupie. Grupa tańca sportowego, organizowałą zajęci tanecznye w szkolnym Ośrodku
Wychowawczym w Płońsku, występowałą z okazji Dnia Niepełnosprawnych w Płońsku organizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Płońsku jak również zorganizowła Maratonu Zumby w naszej szkole W 2019 roku graliśmy w II Lidze
juniorek, juniorek Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej oraz Kinder +Sport (obecnie trwają jeszcze rozgrywki, mamy
dwie drużyny w grupie złotej( trójki) i dwie w srebrnej (czwórki)). Naszym sukcesem jest zajęcie 3 miejsca w grupie w II
Lidze Juniorek MWZPS . Grupa tańca sportowego, organizowałą zajęci taneczne jak w poprzednim roku w szkolnym
Ośrodku Wychowawczym w Płońsku, występowałą z okazji Mikołajek organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzicnie w Płońsku, jak również zorganizowła Maraton Tańca Belgijskiego w naszej szkole.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Organizowaliśmy Pikniki sportowe np. Glinka Academy, turnieje siatkarskie natomiast nigdy nie organizowaliśmy turnieju
w trójboju siłowym i wyciskaniu leżąc, będzie to pierwsz nasza impreza tej rangi.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe: Nad zawodami będą czuwali Krzysztof Dąbrowski, Instruktor Kulturystyki oraz sportów siłowych oraz
Mistrz Wielokrotny Mistrz Polski w wyciskaniu leżąc w latach 1993-1996 Robert Pawelski. Na zawodach będzie również 3
wolontariuszy , którzy będą czuwali nad przebiegiem zawodów. (pomoc w zakłądaniu ciężarów, obsłudze zawodników),
Nad prawiddłowym przebiegiem będzie czuwało trzech sędziów. Zaasoby sprzętowe. Stanowisko do trójboju siłowego
HALF RACK wraz z pomostem. Profesjonalna ławka do wyciskania HASS. Do rozgrzewki będzie przeznaczony sprzęt , który
jest dostępny na siłowni. Dodatkowo w Klubie (na zewnątrz) tego dnia będzie Piknik dla rodzin promujący zdrowy styl
życia, będa porady dietyka.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Zakup medali, pucharów, dyplomów

1200,0

2.

Nagrody dla najlepszych zawodników

2000,0

3.

Obsługa medyczna

300,0

4.

Promocja, reklama, materialy reklamowe

400,0

5.

Sędziowei zawodów

900,0

6.

Obsługa techniczna zawodów

400,0

7.

woda , napoje izotomiczne

300,0

8.

Posiłek regeneracyjny podczas zawodów

9.

Koordynator zadania

500,0

10.

Obsługa ksiegowa zadania

300,0

11.

Wynajem sal klubowych (10 godzin)

12.

Obsługa sprzątająca zawodów

13.

Suplementy (odżywki przedtreningowe oraz
potreningowe)

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

1500,0

2500,0
200,0
1000,0
11500,0

8000,0

3500,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)

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;

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: cafc-8dc1-908c

4)
5)
6)
7)

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 (złożony również
elektronicznie)
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 (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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