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: Młodzieżowy Klub Sportowy "VICTORIA" Nasielsk, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Rejestr
Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Powiatu Nowodworskiego:24, Kod pocztowy: 05-190, Poczta: Nasielsk,
Miejscowość: Nasielsk, Ulica: Mazewo Włościańskie , Numer posesji: 76, Województwo: mazowieckie, Powiat:
nowodworski, Gmina: Nasielsk, Strona www: brak danych, Adres e-mail: victorianasielsk@wp.pl, Numer telefonu:
788168469
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)

Paweł Wroński
Adres e-mail: wronskipawel_84@wp.pl Telefon: 788168469

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

20.05.2019

Data
zakończenia

15.08.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Wypoczynek letni (kolonie) zorganizowany będzie nad jeziorem w ośrodku kolonijnym "Danusia II" w malowniczo
położonej miejscowości Lidzbark na mazurach w okresie od 01.07.2019r do 11.07.2019r. dla dzieci i młodzieży (6 - 18 lat) z
terenu Gminy Nasielsk. W trakcie pobytu realizowany będzie program "Zdrowo bo na sportowo", którego zadaniem
będzie uświadomienie uczestnikom na czyhające niebezpieczeństwa dzisiejszych czasów (gry komputerowe oraz portale
społecznościowe, nikotynizm, alkohol, narkotyki i inne używki - profilaktyka uzależnień). W ramach programu uczestnicy
będą aktywnie spędzali czas (turnieje sportowe, artystyczne, gry terenowe, turystyka i krajoznawstwo, spotkania,
pogadanki i warsztaty). Propagowanie zdrowego stylu życia (regularność jedzenia posiłków), treningi konstruktywnych
zachowań (ćwiczenia zachowań asertywnych, ochrona przed patologią i marginalizacją, nauka organizacji czasu wolnego).
Miejsce realizacji
Ośrodek kolonijny "Danusia II" 13-230 Lidzbark, ul. Słoneczna 8

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Regeneracja sił psychofizycznych dzieci i
młodzieży po roku szkolnym dzięki
atrakcyjnemu wypoczynkowi sprawiający
radość i satysfakcję.

Uczestnicy wrócą wypoczęci a
jednocześnie naładowani
pozytywną energią do działania

Rozmowy z dziećmi na temat ich
samopoczucia, przeprowadzenie
ankiety z uczestnikami i ich
rodzicami

Poprawa sprawności fizycznej poprzez
codzienną aktywność fizyczną w ćwiczeniach i
zawodach sportowych

Uczestnicy podniosą swoją
sprawność fizyczną poprzez
systematyczność w ćwiczeniach
sportowych

test sprawności fizycznej,
przeprowadzenie ankiety z
uczestnikami i ich rodzicami

Odkrywanie swoich umiejętności, talentów
(zajęcia artystyczne)

Uczestnicy odkryją w sobie pokłady udział dzieci po powrocie w
w innych dziedzinach jak
zajęciach artystycznych
artystyczne (śpiew, malarstwo,
aktorstwo).

Uświadomienie zagrożeń uzależnień

Uczestnicy potrafią dostrzec
niebezpieczeństwo, umieją
ograniczyć zaufanie do
nieznajomych, wiedzą kiedy
sygnalizować niebezpieczeństwo
osobie dorosłej

Ocena zachowań uczestników,
przeprowadzenie ankiety z
uczestnikami i ich rodzicami

Ocenianie sytuacji zagrażających zdrowiu i
bezpieczeństwu

Uczestnicy umieją nazwać i
odróżnić produkty szkodliwe dla
zdrowia, oraz potrafią dokonać
właściwego wyboru dotyczącego
dbania o własne zdrowie i
bezpieczeństwo

Ocena zachowań uczestników,
przeprowadzenie ankiety z
uczestnikami i ich rodzicami

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
MKS VICTORIA NASIELSK jest stowarzyszeniem działającym od 2014r. W swojej działalności prowadzi zajęcia sportowe dla
dzieci z siatkówki i nauki pływania na które uczęszcza na dzień dzisiejszy około stu uczestników. Jest organizatorem wielu
turniejów sportowych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Klub zorganizował cztery ogólnopolskie biegi uliczne w Nasielsku
pod nazwą "Biegniemy ze Świętym" z okazji kolejnej rocznicy śmierci i kanonizacji Jana Pawła II w których brało udział
wielu biegaczy z całej Polski.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Kub przez ostatnie sześć lat był współorganizatorem wypoczynków letnich i zimowych organizowanych przez Centrum
Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej w Legionowie. Ponadto klub organizuje wiele turniejów sportowych, oraz
uczestniczy w licznych zawodach na terenie całej Polski
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przy organizacji wypoczynku zaangażowanych będzie pięć osób - kierownik wypoczynku (nauczyciel w-f posiadający
uprawienia ratownika wodnego, instruktora pływania, trenera piłki nożnej - były sędzia asystent piłki nożnej na szczeblu
centralnym), 1 wychowawca (nauczyciel w-f, instruktor pływania, trener siatkówki), 2 wychowawca (ratownik wodny
WOPR, instruktor pływania), 3 wychowawca (nauczyciel z uprawnieniami pedagoga specjalnego), 4 wychowawca
(nauczyciel z uprawnieniami pedagoga specjalnego). Ponadto w czasie wypoczynku klub korzysta z własnego sprzętu
sportowego, oraz materiałów dydaktycznych do organizacji zajęć artystycznych i warsztatów.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Transport uczestników

2.

Ubezpieczenie uczestników i kadry

3.

Turystyka i krajoznawstwo

3200,0

4.

Nagrody, puchary i medale dla uczestników
zawodów sportowych i konkursów

1000,0

2400,0
800,0
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Z innych źródeł

5.

Zakup koszulek dla uczestników i kadry

6.

Obsługa księgowa

300,0

7.

Zakup sprzętu sportowego i materiałów
dydaktycznych

800,0

8.

Wynagrodzenie dla wychowawców

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1500,0

4000,0
14000,0

10000,0

4000,0

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..............................

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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