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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: Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "mazovia", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000036035, Kod pocztowy: 06-400, Poczta: Ciechanów, Miejscowość: Ciechanów, Ulica: Kraszewskiego, Numer posesji:
8, Województwo:mazowieckie, Powiat: ciechanowski, Gmina:m. Ciechanów, Strona www: , Adres e-mail:
chorkasia@interia.pl, Numer telefonu: 600256713,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Katarzyna Choroś
 
Adres e-mail: chorkasia@interia.pl Telefon: 600256713

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu
ciężarów

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.05.2019 Data
zakończenia

15.06.2019

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

Opis zadania

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, to zawody, podczas których zawodnicy w kategorii wiekowej do lat 18
z województwa mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego będą zdobywać kwalifikacje do startu w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, która odbędzie się

Miejsce realizacji

Ciechanów, ul. Kraszewskiego 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

wyłonienie zawodników do startu w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

wyłonienie reprezentantów do
udziały w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w
podnoszeniu ciężarów.

komunikat końcowy zawodów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" od wielu lat szkoli zawodników w dyscyplinie sportu - podnoszenie
ciężarów osiągając wysokie wyniki sportowe.Organizujemy corocznie imprezy sportowe różnej rangi począwszy od
wojewódzkich po międzynarodowe zawody w podnoszeniu ciężarów. Nasi pracownicy posiadają odpowiednia wiedzę oraz
praktykę.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

corocznie organizujemy zawody sportowe rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej. Uczestniczyliśmy w organizacji
Mistrzostw Świata i Europy, organizowane zawody cieszą się dużym zainteresowaniem zawodników, sympatyków i
kibiców podnoszenia ciężarów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Siedziba klubu znajduje się w kompleksie sportowym udostępnionym przez miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ciechanowie bezpłatnie. W kompleksie sportowym znajduje się główna sala ze sceną, na której znajduje się pomost
startowy będący własnością klubu. Po obu stronach sceny znajdują się dwie sale treningowe wyposażone w niezbędny
sprzęt sportowy. Na każdej sali znajduje się 8 pomostów wyposażonych w sztangi, pomosty, stojaki. Posiadamy tablicę
elektroniczną pozwalające na sprawne i szybkie przeprowadzenie zawodów. W kompleksie sportowym znajdują się 2
sauny z których w razie potrzeby można korzystać.
W klubie zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę oraz 4 trenerów na umowę zlecenie. W pracę klubu angażuje się
zarząd 10 osób.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. ryczałty sędziowskie 3500,0    

2. usługi medyczne 600,0    

3. wyżywienie i zakwaterowanie 3500,0    

4. obsługa techniczna 1500,0    

5. puchary 600,0    

6. upominek regulaminowy 2500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12200,0 10000,0 2200,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
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5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. 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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