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: Fundacja Run Vegan, Forma prawna:Fundacja, Numer Krs: 0000706705, Kod pocztowy: 00-163, Poczta:
Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Karmelicka, Numer posesji: 15, Numer lokalu: 37, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Śródmieście (dzielnica), Strona www: brak danych, Adres e-mail:
robert@runvegan.pl, Numer telefonu: 506009611
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)

Robert Zakrzewski
Adres e-mail: robert@runvegan.pl Telefon: 506009611

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

10. Bieg Wegański

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

13.05.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Wnioskodawca przeprowadzi 10 edycję (impreza odbywa się od 2014 roku) przedsięwzięcia sportowego pn "Bieg
Wegański". Wydarzenie skierowane jest do całych rodzin, łącznie z dziećmi dla których jest oddzielna klasyfikacja. Impreza
polega na zorganizowaniu w dniu 19 maja biegów na 3 dystansach do wyboru. Zaplanowane dystanse to 5, 10 i 21 km
oraz 4 biegi dla dzieci, podzielone na kategorie wiekowe. Biegi dla dzieci są o długości 400, 800, 1200 i 1600m. W
wydarzeniu weźmie udział około 800-1000 uczestników dorosłych i ok 100-150 dzieci. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane
na upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia. Zagadnienie to jest niezwykle istotne jako profilaktyka chorób
cywilizacyjnych, integracja środowiskowa oraz motywacja do regularnej aktywności. Bieg Wegański jest skierowany do
wszystkich zainteresowanych przygodą z bieganiem lub/ i zmianą nawyków żywieniowych - dla zdrowia, dla zwierząt i dla
planety. Wydarzenie promuje pożądane postawy społeczne: empatię, szacunek do zwierząt, ekologię, profilaktykę chorób
cywilizacyjnych i zdrowe nawyki żywieniowe. Główną potrzebą wskazującą na konieczność wykonania zadania
publicznego jest zwiększenie możliwości poprawy sprawności fizycznej osób dorosłych oraz dzieci poprzez aktywne
spędzanie wolnego czasu. Realizacja zadania pozwoli zachęcić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do aktywnego,
rodzinnego spędzania wolnego czasu jak również do konsolidacji środowisk poprzez aktywność sportową. Zadanie pozwoli
również włączyć do uprawiania sportu osoby mniej sprawne. które mogłyby uprawiać sport w formie amatorskiej (marsze,
slow jogging). Głównym powodem przeprowadzenie zadania przez wnioskodawcę będzie możliwość uświadomienia
uczestnikom jak ważne jest spędzania wolnego czasu razem z rodziną oraz wspólne uprawiane sportów rekreacyjnych.
Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mieszkające w dużych miastach mają mniej okazji do atrakcyjnego i rekreacyjnego
podnoszenia sprawności fizycznej oraz aktywności fizycznej na łonie przyrody niż mieszkańcy mniejszych miejscowości.
Tym właśnie wyróżnia się Bieg Wegański, że odbywa się na terenach zielonych, w lesie, nad Wisłą w kontakcie z przyrodą.
Realizacja przedsięwzięcia w kształcie i projekcie przedstawionym będzie bardzo dobrym środkiem do podniesienia i
zaktywizowania dzieci, młodzieży oraz rodziców do aktywnego wspólnego spędzania czasu wolnego. Odbiorcami zadania
będą mieszkańcy Warszawy i województwa, ze szczególnym naciskiem na udział całych rodzin.
Miejsce realizacji
Wydarzenie będzie realizowane na terenach zielonych Dzielnicy Żoliborz: Błonia przy siedzibie PKOL oraz terany nad
Wisłą. Zasięg przedsięwzięcia: wojewódzki.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zakładanym celem wnioskodawcy jest
atrakcyjne spędzenie czasu wolnego poprzez
aktywne uczestnictwo w wydarzeniu Bieg
Wegański

1000 osób (dorosłych i dzieci)

listy zapisów

Promocja aktywnej formy spędzenia czasu
wolnego, zdrowego trybu życia oraz
podniesienie sprawności fizycznej uczestników
zawodów.

wartość niemierzalna liczbowo

Foto relacja z zawodów

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej i
edukacja w środowisku dzieci, młodzieży i
dorosłych.

wartość niemierzalna liczbowo

obserwacja

Zbudowanie pozytywnych relacji społecznych.

wartość niemierzalna liczbowo

obserwacja

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

wartość niemierzalna liczbowo

obserwacja

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
Założyciele Fundacji Run Vegan od kilku lat prowadzą działalność edukacyjną i organizacyjną w obszarze promocji
aktywności fizycznej, zdrowego odzywania, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym integracji środowisk. Aktywnie
promujemy bliskie nam wartości, empatię, zachowania ekologiczne, dbałość o zdrowe ciało i umysł. Napisaliśmy i
wydaliśmy 4 książki o tematyce sportowej i kulinarnej, jesteśmy uczestnikami warsztatów, konferencji, spotkań.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 5 lat organizujemy wydarzenie sportowe pn. Bieg Wegański. Odbyło się już 9 edycji. Poza tym realizujemy imprezy
sportowe takie jak: 1. „Gorce Ultra-Trail®” – 2016 – 2018 www.gorceultratrail.pl 2. „Białołęcki Bieg Wolności” – cztery
edycje w latach 2015 – 2018, www.biegwolnosci.waw.pl 3. „Bieg przez Most – Białołęka 2016” wrzesień 2016
www.biegprzezmost.pl 4. „Odważ się być zdrowym na Narodowym” – pięć edycji biegu na Stadionie Narodowym dla
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 2014 – 2018.
https://www.facebook.com/odwazsiebyczdrowymnaNarodowym/?fref=ts W ramach działań statutowych realizujemy
również akcję „Zabiegam o czystą Polskę”
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe do realizacji przedsięwzięcia. Kadrę stanowią nie tylko członkowie
Fundacji, ale również doświadczeni nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy z wieloletnim stażem oraz odpowiednim
przygotowaniem pedagogicznym. Przedsięwzięcie będą realizować osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. W zadaniu będą brały udział : Trenerzy, instruktorzy, lekarz. Wnioskodawca posiada niezbędne zasoby
rzeczowe do przeprowadzenia przedsięwzięcia. W części posiada niezbędny sprzęt sportowy do przeprowadzenia zadania
oraz jego obsługi. Organizator będzie wykorzystywał niezbędne materiały biurowe do przygotowania i realizacji zadania.
Wnioskodawca posiada pełne zaplecze biurowe z niezbędnymi urządzeniami biurowymi potrzebnymi do realizacji zadania
na wysokim poziomie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Medale dla uczestników

2000,0

2.

Pamiątkowe koszulki dla uczestników

6000,0

3.

Pomiar czasu

2000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

10000,0

Z innych źródeł

10000,0

0,0

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.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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