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: STOWARZYSZENIE AKTYWNY SZYDŁOWIEC, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000769653,
Kod pocztowy: 26-500, Poczta: Szydłowiec, Miejscowość: Szydłowiec, Ulica: Radomska, Numer posesji: 46, Numer lokalu:
20, Województwo: mazowieckie, Powiat: szydłowiecki, Gmina: Szydłowiec, Strona www: www.aktywnyszydlowiec.pl,
Adres e-mail: aktywnyszydlowiec@gmail.com, Numer telefonu: 602620440
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)

EDYTA WIETRAK
Adres e-mail: ewietrak@interia.eu Telefon: 602620440

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

02.06.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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18.07.2019

Opis zadania
Rowerowy Zawrót Głowy to rajd rowerowy - wydarzenie sportowe, którego nadrzędnym celem będzie zaszczepienie
miłości do kolarstwa i profitów z nim związanych, jak chociażby poznawanie urokliwej ziemi mazowieckiej, integracja
społeczna, pozytywny wpływ ruchu fizycznego na zdrowie człowieka. Projekt adresowany jest do osób pragnących
zwiększyć swoją aktywność fizyczną i poszukujących rozwiązań w tym zakresie; dedykowany jest do szerokiej grupy osób,
co zwiększy jego atrakcyjność poprzez budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich i ukształtowanie postaw opartych
na zasadach fair play. Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie
zdrowego trybu życia. Organizując takie przedsięwzięcie chcemy zintegrować środowisko kolarzy amatorów oraz osób
pragnących rozpocząć swoją przygodę z rowerem i stworzyć imprezę, która będzie stanowić wizytówkę powiatu
szydłowieckiego w całym województwie. Projekt planuje się w przyszłości utworzyć, jako cykliczny. Zasadnicza trasa rajdu
to odcinek długości ok. 90 km w pętli: Radom - Pionki - Kozienice - Zadobrze - Radom. Znacząca część trasy biegnie przez
Kozienicki Park Krajobrazowy, co jest dodatkową atrakcją. Projekt przewiduje następujący plan wykonania: Promocja
zadania w mediach społecznościowych i portalach internetowych przez okres 2 tygodni wraz z elektronicznymi zapisami
dla osób zainteresowanych. Spotkanie organizacyjne i rejestracyjne w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki; następnie uczestnicy
przejadą do najbliższej stacji PKP, skąd pociągiem udadzą się do Radomia. W Radomiu nastąpi oficjalne rozpoczęcie rajdu
po trasie wskazanej powyżej. Dłuższy postój zaplanowano w miejscowości Kozienice, gdzie organizatorzy zapewnią posiłek
regeneracyjny. Meta trasy zasadniczej to stacja PKP Radom, po czym nastąpi powrót do miejsca startowego w Szydłowcu i
oficjalne zakończenie rajdu. Uczestnicy otrzymają dyplomy, ciekawe nagrody rzeczowe do wykorzystania w sporcie, a 4
osoby wyróżniające się postawą i wytrwałością uhonorowane zostaną nagrodami specjalnymi. Uczestnicy rajdu będą mieć
zapewnione: ubezpieczenie, pakiety startowe (sakwy na plecy wraz z zawartością w postaci: izotoników, batonów
energetycznych, wody, opasek odblaskowych) posiłek regeneracyjny (obiad), bilety PKP dla uczestników i rowerów. Trasa
obsługiwana będzie w sposób ciągły przez 7 członków stowarzyszenia odpowiedzialnych za przygotowanie trasy,
prowadzenie biura rajdu oraz za nadzór nad bezpieczeństwem uczestników na drodze - tzw. służby porządkowe. Osoby
wchodzące w skład służby porządkowej będą posiadać specjalne elementy ubioru, tj. charakterystyczne koszulki
rowerowe z logo organizatora i jednostki udzielającej dofinansowania, kamizelki odblaskowe z logo organizatora i
jednostki udzielającej dofinansowania oraz chorągiewki rowerowe. Obsługa będzie oznakowana tak, aby jednoznacznie
wskazywać organizatorów. Realizacja zadania to zasadniczo upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym powiatu szydłowieckiego
poprzez: - aktywizację społeczności do wysiłku fizycznego, - wspieranie kultury fizycznej, - utrwalenie nawyków prozdrowotnych, - integrację lokalnej społeczności, - promocję powiatu szydłowieckiego i województwa mazowieckiego
Miejsce realizacji
Trasa zasadnicza: Radom - Pionki - Kozienice - Zadobrze - Radom Przeważająca część trasy przebiega przez obszar
Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Szydłowiec, ul. Rynek Wielki - spotkanie organizacyjne rozpoczynające imprezę
(rejestracja uczestników, wyjazd do stacji PKP) Skarżysko Kamienna, Stacja PKP - wyjazd do Radomia Trasa zasadnicza, jak
powyżej Radom - Stacja PKP Szydłowiec/Skarżysko Kamienna ( w zależności od rozkładu jazdy PKP) - Szydłowiec, ul. Rynek
Wielki - zakończenie rajdu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Promocja kolarstwa amatorskiego jako
W związku z otwartym i
rekreacyjnej i sportowej formy spędzania czasu. amatorskim charakterem projektu
prognozuje się udział w nim 50
osób.

Rezultat zostanie zmonitorowany
przez porównanie listy zapisanych
do listy uczestniczących.

Wzrost motywacji startujących do poprawy
kondycji zdrowotnej i własnego poziomu
sportowego.

W związku z charakterem projektu
uczestnicy mają do pokonania
określony dystans w ciągu dnia w
towarzystwie osób motywujących
się wzajemnie.

Rezultat zostanie zmonitorowany
przez porównanie listy zapisanych
do listy uczestniczących.

Integracja społeczności, budowanie relacji.

Planowana liczba startujących oraz Zapowiedzi i relacje z imprezy
wybór trasy z zaplanowanymi
umieszczane w środkach
postojami sprzyjać będzie
masowego przekazu.
integracji uczestników.
Wartość niemierzalna liczbowo.

Mobilizacja społeczności do aktywności
sportowej zwiększającej wytrzymałość

Zakup nagród rzeczowych
motywujących do uprawiania
kolarstwa amatorskiego.

Lista odbioru nagród. Faktura
zakupu.
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Promowanie sportów grupowych jako
aktywności opartej na zasadach fair play

Zakup nagród specjalnych dla 4
uczestników wyróżniających się
postawą.

Lista odbioru nagród. Faktura
zakupu.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Aktywny Szydłowiec jest stowarzyszeniem powstałym w 2019 roku. Jego członków tworzy grupa osób
amatorsko zajmujących się sportem, w tym kolarstwem szosowym i przełajowym. Członkowie stowarzyszenia biorą
czynny udział w rajdach rowerowych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, jak
również organizują rajdy rowerowe we własnym zakresie, do tej pory jako grupa nieformalna. Poza kolarstwem
amatorskim dziedzinami aktywności fizycznej będącej w obszarze zainteresowań członków stowarzyszenia są: pływactwo,
narciarstwo, piłka siatkowa oraz turystyka górska.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie jest nowo powstałym podmiotem ukierunkowanym na działania w zakresie aktywizacji społeczności w
kierunku krzewienia kultury fizycznej i sportu. Jako bardzo młoda organizacja nie mieliśmy możliwości tworzenia
projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Jednak nasze siły, zaangażowanie i ambicje są na tyle wystarczające,
aby tworzyć w sposób ciągły imprezy sportowe angażujące ludzi do współuczestnictwa sportowego i do promowania
aktywnego trybu życia. Jako grupa osób jesteśmy organizatorami lokalnych projektów o charakterze sportowym we
własnym zakresie finansowania, tj. rajdy rowerowe po trasach województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego czy
wyprawy górskie. Akceptacja naszego projektu i udzielenie dofinansowania stanowiłoby dla nas punkt wyjściowy do
tworzenia i realizacji podobnych zadań w przyszłości oraz motywację do szerszego propagowania sportu i motywowania
społeczności do współuczestnictwa.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
W realizacji zadania wykorzystane zostaną zasoby osobowe w postaci pracy członków stowarzyszenia na zasadach
wolontariatu. 7 członków stowarzyszenia zaangażowanych w projekt wykona następujące zadania: organizację biura
rajdu, organizację medialną promocji rajdu, obsługę techniczną i porządkową, dokumentowanie przebiegu rajdu.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Ubezpieczenie

2.

Oznaczenie organizatorów (koszulki, kamizelki
odblaskowe, materiały odblaskowe,
chorągiewki)

3.

Pakiety startowe (izotoniki, batony, woda,
opaski odblaskowe, sakwa/worek)

4.

Posiłek regeneracyjny

1500,0

5.

Bilety PKP (dojazd i powrót z Radomia)

2200,0

6.

Nagrody/pamiątki

1000,0

7.

Nagrody specjalne (4 szt.)

1200,0

8.

Dyplomy

100,0

9.

Obsługa księgowa

300,0

10.

Koordynator projektu

850,0

Z innych źródeł

500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1500,0

850,0

10000,0

10000,0

0,0

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;
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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 (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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