
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f193-afc6-6057

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 Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000643759, Kod pocztowy: 05-825, Poczta: Grodzisk Mazowiecki, Miejscowość: Książenice, Ulica:
Młodości , Numer posesji: 6, Województwo:mazowieckie, Powiat: grodziski, Gmina: Grodzisk
Mazowiecki, Strona www: , Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl, Numer telefonu:
797361058,
 
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)

Rafał Gajdzik
 
Adres e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl 
Telefon: 797361058

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego V ŚWIĄTECZNY TURNIEJ BADMINTONA DLA DZIECI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.11.2021 Data
zakończenia

31.12.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f193-afc6-6057

Opis zadania

W ramach niniejszej oferty realizacji zadania publicznego Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu
Książenice zorganizuje wydarzenie rekreacyjno-sportowe: „V Świąteczny turniej badmintona dla
dzieci” w dniu 11.12.2021 r. Turniej badmintona, organizowany w okolicach świąt Bożego
Narodzenia dedykowany dzieciom w wieku 6-14 lat z obszaru Gminy Grodzisk Mazowiecki i
okolicznych miejscowości województwa mazowieckiego, ma na celu wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu oraz zachęcanie do regularnej aktywności sportowej.
Badania ekspertów jednoznacznie pokazują, że problem pogarszającej się sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży pogłębia się. Konsekwencją braku aktywności fizycznej jest w szczególności wzrost
liczby dzieci z wadami postawy oraz innych schorzeń. Uczniowie coraz częściej stronią od wysiłku
fizycznego. Dzieci rezygnują nawet z chodzenia do szkoły pieszo, czy unikają lekcji wychowania
fizycznego. Łatwiej jest korzystać z nowoczesnych technologii i spotkać się z rówieśnikami w
internecie, niż podjąć choćby minimalny wysiłek i pójść wspólnie z kolegami pograć w piłkę czy
pojeździć na rowerze. Brak ruchu niesie ze sobą poważne konsekwencje w postaci chorób
cywilizacyjnych. Pandemia COVID-19, wprowadzone ograniczenia i rok nauki zdalnej jeszcze bardziej
uniemożliwiają dzieciom i młodzieży uprawianie sportu oraz sportową rywalizację wśród
rówieśników, które doskonale wpływają nie tylko na zdrowie i formę fizyczną, ale też na kondycję
psychiczną. Żeby temu przeciwdziałać Fundacja chciałaby zorganizować turniej badmintona dla
dzieci w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Świąteczny klimat imprezy będzie sprzyjał radosnej i
pogodnej atmosferze wśród uczestników projektu. Aby zachęcić dzieci do wzięcia udziału w
rozgrywkach przewiduje się dodatkowo konkursy, a także wspólne ubieranie choinki.

Działania związane ze Świątecznym turniejem badmintona dla dzieci:
1. Etap przygotowania (15.11-10.12.2021 r.): rezerwacja obiektu, rezerwacja sędziów,
rezerwacja ratownika medycznego, zamówienie posiłków, wewnętrzne spotkanie z wolontariuszami
(ustalenie zakresu prac), zamówienie medali, dyplomów, pucharów, zakup niezbędnego sprzętu do
realizacji zadania, przygotowanie grafiki i plakatu promującego wydarzenie, informacje na stronach
www i w mediach społecznościowych o wydarzeniu, rozwieszenie plakatów w okolicznych szkołach.
2. Etap realizacji (11.12.2021 r.): organizacja turnieju badmintona dla dzieci z udziałem 40
osób, wydanie posiłku w trakcie turnieju, wyłonienie zwycięzców i wręczenie medali, dyplomów i
pucharów.
3. Etap podsumowania (12-31.12.2021 r.): rozliczenie wydarzenia, rozliczenie pracy
wolontariuszy, wewnętrzne spotkanie z zespołem (omówienie mocnych i słabych stron turnieju).

Proponowany harmonogram turnieju:

08:00-10:00 - wolne boiska dostępne nieodpłatnie dla chętnych uczestników i ich rodziców
09:30-10:30 – otwarcie biura zawodów, przydzielanie szatni
10.30-10:45 – przywitanie zawodników i oficjalne otwarcie turnieju
10:45 – rozpoczęcie rozgrywek
13:00-14:00 – posiłek regeneracyjny
14:00 – kontynuacja rozgrywek i wyłonienie zwycięzców
15:30-17:00 – gry i konkursy dla uczestników
18:00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie turnieju

Turniej badmintona dla dzieci będzie wydarzeniem rekreacyjno-sportowym skierowanym do dzieci
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w wieku 6-14 lat oraz ich rodziców. Przed turniejem przez dwie godziny będą udostępnione korty do
gry w badmintona. Chętni uczestnicy wspólnie ze swoimi rodzicami będą mogli poćwiczyć technikę
gry i przygotować się do turnieju. Następnie zostanie rozegrany turniej dla dzieci. Przewiduje się
wzięcie udziału 40 osób w kilku kategoriach:
• 6-8 lat - chłopcy/dziewczynki
• 9-10 lat - chłopcy/dziewczynki
• 11-12 lat - chłopcy/dziewczynki
• 13-14 lat - chłopcy/dziewczynki
• gry podwójne - dorosły + dziecko do 12 lat
Turniej odbędzie się w ośrodku sportowym w Książenicach na 3 boiskach do gry w badmintona. W
każdej kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody w postaci pucharów, medali
i dyplomów. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz pragniemy
zachęcić rodziców do przygotowania dla dzieci drobnych upominków mikołajkowych. Nad
przebiegiem turnieju będzie czuwało 2 sędziów, a także zostanie zapewniona opieka ratownika
medycznego.

Cel realizacji zadania:
Świąteczny turniej badmintona dla dzieci w wieku szkolnym w okresie świąt Bożego Narodzenia
zapewni najmłodszym okazję do sportowej rywalizacji połączonej z dużą dawką pozytywnych,
świątecznych emocji. Turniej będzie idealnym wydarzeniem do promocji aktywności fizycznej oraz
popularyzacji sportu wśród dzieci z Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz okolicznych miejscowości.
Wierzymy, że stworzenie odpowiednich warunków i możliwości do aktywnego spędzenia wolnego
czasu zaangażuje całe rodziny we wspólną zabawę. Nie od dziś wiadomo, że dzieci przejmują od
dorosłych prezentowane przez nich postawy, również wobec sportu. Czynny udział rodziców w
wydarzeniu będzie stanowił dla dzieci dobry przykład. Pozwoli to zaszczepić w dzieciach ważne
życiowe wartości.
Mamy nadzieję, że świąteczna formuła turnieju przypadnie do gustu młodym uczestnikom projektu
i jeszcze bardziej zmotywuje ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wydarzenie przyczyni się
do integracji z rówieśnikami, zacieśniania więzi rodzinnych i odciągnie dzieci od smartfonów i
komputerów. Sportowa rywalizacja doskonale wpłynie także na rozładowanie napięcia i stresu,
które w czasie pandemii w szczególny sposób dają się we znaki. Ponadto sport uczy młodych ludzi
wielu wartości. Kształtuje aktywne postawy, obowiązujące zasady fair play, oceny moralne,
umiejętności ruchowe, tolerancję, kompetencje współdziałania czy kreatywność.

Odbiorcy zadania:
Turniej badmintona jest skierowany do dzieci szkolnych w wieku 6-14 lat oraz ich rodziców,
zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz okolicznych miejscowości z
województwa mazowieckiego.

Od uczestników będzie pobierane wpisowe w wysokości 30 zł od osoby.

Rezultaty niemierzalne:
1. Popularyzacja badmintona wśród mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz
okolicznych miejscowości z województwa mazowieckiego.
2. Wdrażanie nawyku regularnego uprawiania sportu.
3. Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez aktywną formę wypoczynku w ramach
współzawodnictwa sportowego.
4. Edukacja dzieci w zakresie zdrowego, sportowego stylu życia.
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5. Podniesienie sprawności fizycznej uczestników turnieju.
6. Zacieśnianie więzi między rówieśnikami przy okazji sportowego współzawodnictwa.

Miejsce realizacji

Ośrodek sportowy w Książenicach, ul. Młodości 6.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja turnieju badmintona dla
dzieci

1 dokumentacja fotograficzna

Wyłonienie zwycięzców turnieju
badmintona (osoba)

18 tabele wyników

Uczestnicy wydarzenia (osoba) 40 listy zapisów

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice organizuje wydarzenia sportowe i prowadzi
cykliczne zajęcia mające na celu popularyzację aktywności sportowej i szeroko pojętej kultury
fizycznej wśród wszystkich grup społecznych i wiekowych. W swych działaniach Fundacja stawia na
docieranie do jak najszerszych kręgów odbiorców.
Fundacja wspiera i rozwija lokalne inicjatywy, a także sprzyja profesjonalnym działaniom innych
podmiotów realizujących podobne zadania korzystając przy tym ze wsparcia i współpracy m. in. Z
Gminą Grodzisk Maz., Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwem
Sportu i Turystyki, Ministerstwem Obrony Narodowej, Instytutem Męstwa i Solidarności im.
Witolda Pileckiego, Fundacjami komercyjnymi, Szkołą Podstawową w Książenicach, Centrum Kultury
w Grodzisku Maz., Szkółką Legia Badminton Schools, Grodzisk News, Radiem Bogoria .itd.
Działania Fundacji mają charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny, wojewódzki i ogólnopolski.
W swoich działaniach Fundacja korzysta z doświadczeń i umiejętności najlepszych szkoleniowców,
byłych i aktualnych zawodników kadry narodowej, doświadczonych i uznanych trenerów oraz
sędziów, a także zaangażowanych wolontariuszy. Fundacja posiada doświadczenie w zakresie
organizacji wydarzeń (warsztaty, zajęcia, turnieje, zawody, pikniki) skierowanych zarówno do dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów, gdzie element edukacyjny odgrywa szczególną rolę.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice posiada doświadczenie w organizowaniu
turniejów badmintona oraz lig badmintona. W 2020 roku fundacja realizowała m. in. następujące
projekty:
1. Amatorska Liga Badmintona (amatorskie rozgrywki ligowe badmintona dla dorosłych)
2. Cykl turniejów badmintona (amatorskie rozgrywki dla mieszkańców Gminy Grodzisk
Mazowiecki)
3. Badminton Camp (letnie półkolonie dla dzieci)
4. BadStrefa Junior (turnieje badmintona dla dzieci)
5. Zajęcia z badmintona dla początkujących

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice corocznie, począwszy od 2017 roku kontynuuje
poniższe projekty, które cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców. Dotychczas zgromadziły po
kilka tysięcy uczestników.
1. Rozgrywki Amatorskiej Ligii Badmintona
2. Zajęcia ABC Badmintona dla początkujących
3. Cykl turniejów badmintona dla osób zaawansowanych
4. ABC Squasha dla początkujących
5. Zajęcia squasha doskonalące naukę gry
6. Strefa 4 squash – turnieje squasha
7. Liga tenisa stołowego
8. Turnieje tenisa stołowego
9. Turniej Tenis 10

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe:
Ośrodek sportowy w Książenicach z zapleczem sanitarnym i bezpłatnym parkingiem.
Zasoby kadrowe:
1. Sędziowie – 2 sędziów posiadających doświadczenie związane z sędziowaniem rozgrywek
sportowych.
2. Ratownik medyczny – wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie
ratownictwa medycznego.
Wkład własny osobowy:
W działania związane z turniejem zostanie zaangażowany Koordynator projektu (w ramach pracy
społecznej - wolontariat) odpowiedzialny za monitoring działań i koordynację projektu, Księgowa (w
ramach pracy społecznej - wolontariat) odpowiedzialna za finanse i rozliczenie wydarzenia oraz 2
członków zespołu (w ramach pracy społecznej - wolontariat) - 1 osoba doświadczona w zakresie
organizacji wydarzeń i imprez sportowych odpowiedzialna za organizacyjną stronę projektu, 1
osoba posiadająca doświadczenie w zakresie marketingu i promocji wydarzeń i imprez sportowych
odpowiedzialna za promocyjną stronę projektu i kampanię medialną.
Przy organizacji turnieju będą również pomagać rodzice uczestników w zakresie obsługi technicznej,
wydawania posiłków.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. obiekt (11.12.2021 r.) 3 000,00    

2. sędziowie (2 sędziów x250 zł) 500,00    

3. ratownik medyczny (1 osoba) 500,00    

4. puchary, medale, dyplomy 2 058,00    

5. sprzęt sportowy (lotki) 455,00    

6. poczęstunek 1 087,00    

7. materiały promocyjne (plakaty,
grafika)

600,00    

8. Koordynator projektu-wolontariat 600,00    

9. Księgowa-wolontariat 480,00    

10. Osoba ds. organizacji-wolontariat 300,00    

11. Osoba ds. marketingu-wolontariat 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 880,00 7 000,00 2 880,00

V. Oświadczenia
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;

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)

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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