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

Udział zawodników UKP Polonia w Letnich Mistrzostwach Polski
Seniorów i Młodzieżowców

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2019-04-15

Data
zakończenia

2019-06-10

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: Uczniowski Klub Pływacki Polonia Warszawa
forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy wpisany do ewidencji m.st. Warszawy
KRS: 608
adres siedziby: Ciasna 13, 00-232 Warszawa, poczta: Warszawa
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: klub@ukppolonia.pl, strona internetowa:
http://www.ukppolonia.pl/
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Agnieszka Żegota, adres e-mail: biuro@businessaid.pl, telefon:
602817085

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 będzie polegało na umożliwieniu udziału zawodnikom 14-17 letnim UKP Polonia Warszawa w Główne
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 15 - 19.05.2018 w Olsztynie.
Klub powoła i wesprze 10 -15 najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych 15, 16 i 17 lat do udziału w
najważniejszej imprezie sezonu. Zawody rozgrywana jest 2 miesiące przed Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych, i
jest kwalifikacją do Mistrzostw Europy Juniorów, Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy oraz Mistrzostwa Świata
Juniorów.
Powołani i dofinansowani zostaną zawodnicy osiągający wybitne wyniki i mający szansę na uzyskać tą kwalifikację oraz
wysokie, medalowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej.
Na dzień składania oferty Klub posiada zawodników, którzy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy i reprezentują
Mazowsze na najważniejszych imprezach krajowych i zagranicznych. Do kadry Polski zostało powołanych 19 zawodników,
najwięcej w historii Klubu i jesteśmy jednym z najliczniejszych klubów w kadrze Polski, jeśli nie najliczniejszym.
W ramach zadania wnioskujemy o dofinansowanie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i opłat startowych dla 10-12
zawodników klubu, którzy będą reprezentowali województwo mazowieckie.
Wew. kryterium kwalifikacji będzie posiadanie II klasy sportowej określonej przez PZP dla 17-18 latków.
Całoroczne szkolenie, zgrupowania i udział we współzawodnictwie wymaga wysokich nakładów, jest to niejednokrotnie
wysoka kwota w rodzinnych budżetach zawodników. Zawodnicy biorą udział w trakcie roku w 5-6 zgrupowaniach, 7-8
wyjazdowych zawodach rangi krajowej i zagranicznej. Kilka utytułowanych zawodników jest wychowywanych przez
samotnych rodziców. Koszty zawodów często przewyższają możliwości rodzin.
Dofinansowanie na Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 2018 w Lublinie, pozwoliło zawodnikom
zdobyć bezcenne doświadczenie. Przez 5 dni, zawodnicy startowali 2-4 razy dziennie, na równi z najlepszymi pływakami w
Polsce. Ambicją naszych zawodników jest by stać jednymi z nich w przyszłości. Było to ekstremalnie trudne doświadczenie,
ponieważ zawody odbywały się 2 dni po Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, a mimo to niektórym udało się
poprawić swoje rekordy życiowe.
W poprzednim wniosku opisywaliśmy sukcesy drużynowe i indywidualne, głównie na Grand Prix Puchar Polski. W zeszłym
roku nasi zawodnicy dołożyli do tego sukcesy na rocznikowych Mistrzostwach 2018. Zdecydowanie największym sukcesem
było złoto 15-letniej Darii Zielińskiej w maju 2018 podczas Mistrzostw Polski Seniorów na 200 m motylkiem. Tym
wynikiem zakwalifikowała się również na Mistrzostwa Europy Juniorów w Helsinkach.
Poza tym, nasze zawodniczki udowodniły, że stanowią silny zespół bijąc 3 rekordy Polski w sztafetach, tj.:
- Sztafeta w składzie Klaudia Tarasiewicz, Wiktoria Dąbrowska, Daria Zielińska, Weronika Cynarska ustanowiła nowy
Rekord Polski Juniorek 15l. 4x200 m dowolnym uzyskując czas 8:42.19, co dało im 7 miejsce w klasyfikacji Open;
- Sztafeta w składzie Kornelia Buszka, Klaudia Tarasiewicz, Wiktoria Dąbrowska, Julia Wróbel, ustanowiła nowy Rekord
Polski Juniorek 15l. oraz 16l. 4x100 m dowolnym uzyskując czas 3:59.14, i 9 miejsce w klasyfikacji Open.
Indywidualnie na letnich MP 14 lat nieliczna drużyna zdobyła 7 medali i została sklasyfikowana jako 7 drużyna imprezy, na
zimowych MP było o 1 medal więcej!
15 latkowie zdobyli 19 medali zarówno na letnich jak i zimowych mistrzostwach Polski Na obu imprezach byliśmy
najlepszą drużyną w punktacji Klubowej.
MP 16 latków zakończyliśmy z dorobkiem 6 medali latem i 5 miejscem w punktacji Klubowej, 6 medalami zimą i 6
miejscem drużynowo.
Nie możemy nie pochwalić się szczególnym osiągnięciem Jana Zubika, który ustanowił nowy rekord Polski 15 lat na 200 m
motylkiem i tym samym zdobył złoto na Zimowych MP 15 latków. Ponadto nasze 15 letnie dziewczęta zdominowały finał
wyścigu również na 100 m motylkiem, zdobywając 3 pierwsze miejsca. Od grudnia do zawodniczek UKP Polonia należy
także sztafetowy rekord Polski 15 lat na dystansie 4x200 dowolnym. Udało się też dziewczynom poprawić ich własny
rekord Polski 4x100 m dowolnym z czerwca.
Do tego wszystkiego nasi zawodnicy doskonale spisywali się na zeszłorocznych edycjach GP Prix Polski, zdobywając wiele
medali, wygrywając rocznikowe klasyfikacje i przede wszystkim poprawiając swoje życiowe rezultaty.
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Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania będzie:
- reprezentowania województwa mazowieckiego na najważniejszej imprezie rangi krajowej w sezonie
- umożliwienie zawodnikom rywalizacji sportowej podczas dużych, ważnych imprezach sportowych grupie najlepszych
zawodników Mazowsza;
- sprawdzenie/weryfikacja umiejętności/odporności psychicznej podczas ważnych zawodów
- nabycie doświadczenia,
Miejsce realizacji zadania
Letnie Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 15 - 19.05.2019 w Olsztynie.
Grupa odbiorców zadania
Zawodnicy UKP Polonia, posiadający licencje pływackie Polskiego Związku Pływackiego, trenujący regularnie pływanie na
poziomie wyczynowym, osiągający sukcesy w swoich kategoriach wiekowych:
Zawodnicy 15 letni - 1-2;
Zawodnicy 16 letni - 7-8;
Zawodnicy 17 letni - 4-5
Są to zawodnicy trenujący i mieszkający w Warszawie, którzy startują w kategorii junior i junior młodszy. Są na etapie
budowania wytrzymałości, doskonalenia techniki, budowania psychiki zawodniczej.
Nie są to jeszcze zawodnicy dojrzali, ale ten czas dla nich i etap ich rozwoju powinien zostać wykorzystany jak najbardziej
efektywnie
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W zawodach weźmie udział 1 trener. Wkład osobowy szacujemy na kwotę 5x120 PLN = 600 PLN
Klub pokryje koszt transportu, zakwaterowania i wyżywienia dla trenera: transport ok 100 PLN, zakw i wyż. 5X180 PLN =
900 PLN

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
W wyniku realizacji zadania oczekujemy, że większa ilość utytułowanych zawodników skorzysta z możliwości rywalizacji na
poziomie ogólnokrajowym, w ważnych imprezach sportowych.
ze względu na ich wiek i rozwój fizyczny z tym związany nie będą rywalizowali o medale mistrzostwa, ponieważ podczas
tych zawodów nie prowadzona jest klasyfikacja w kategoriach wiekowych.
Jednak najwyższy poziom zawodów motywuje do osiągania życiowych rezultatów, pozwala zawodnikom na kwalifikacje
do kadry narodowej w zawodach międzynarodowych.
Starty na takiej imprezie dostarczą doświadczenia, zbudują odporność psychiczną, pozwolą na osiągnięcie najwyższych z
możliwych rezultatów.
Oczekujemy, że na podstawie tych startów ok 7-8 zawodników klubu zakwalifikuje się do kadry narodowej i będzie w niej
godnie reprezentowało województwo mazowieckie.
Głównym celem udziału naszych zawodników w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców jest
wywalczenie kwalifikacji na Mistrzostwa Europy Juniorów i Mistrzostwa Świata Juniorów. Liczymy, także że sztafety 4x100,
4x200 dowolnym oraz 4x200 zmiennym mogą poprawić swoje rekordy Polski 15 latków.
Po zeszłorocznych edycjach Mistrzostwa Polski zarówno seniorów jak i juniorów młodszych apetyty na rekordy Polski mają
zarówno Jan Zubik, Maria Murawska, Kornelia Buszka oraz Daria Zielińska.
Chcemy być widocznym, silnym mazowieckim Klubem podczas tej imprezy, aby nasi juniorzy młodsi zaprezentowali się jak
z najlepszej strony.
Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej oferty przez Zarząd. Dla zawodników będzie to duże wsparcie w budowaniu
ich kariery na tym etapie. Na ich kariery Klub patrzy w perspektywie długoterminowej. Wierzymy, że to doświadczenie
umocni ich charaktery, odporność psychiczną w rywalizacji na najwyższym poziomie. Ci zawodnicy już zostali zauważeni
przez trenerów kadry narodowej, mamy nadzieję, że zasilą ją również w przyszłości i będą w niej efektywnie
reprezentowali województwo mazowieckie na Mistrzostwach Europy, Świata i Olimpiadzie.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

opłaty startowe

1 500,00 zł

1 000,00 zł

500,00 zł

2

transport

1 500,00 zł

1 000,00 zł

500,00 zł

3

zakwaterowanie i wyżywienie
zawodników

10 000,00 zł

7 300,00 zł

2 700,00 zł

4

opieka fizjoterapeuty

1 300,00 zł

700,00 zł

600,00 zł

5

wynagrodzenie trenera

600,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

14 900,00 zł

10 000,00 zł

4 900,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(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.
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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