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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: Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie", Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000280049, Kod pocztowy: 07-230, Poczta: Zabrodzie,
Miejscowość: Zabrodzie, Ulica: ul. Wł. St. Reymonta , Numer posesji: 2, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Zabrodzie, Strona www: , Adres e-mail:
arkadiusz.redlicki@wp.pl, Numer telefonu: 668513396,
 
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)

Arkadiusz Redlicki
 
Adres e-mail: arkadiusz.redlicki@wp.pl Telefon: 
668513396

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turnieje Siatkówki Plażowej - Grand Prix Powiatu
Wyszkowskiego 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.07.2021 Data
zakończenia

28.09.2021

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

Stowarzyszenie "Bractwo Zabrodzkie" planuje zorganizować zadanie: Turnieje Siatkówki Plażowej-
Grand Prix Powiatu Wyszkowskiego 2021, na boiskach, w miejscowościach powiatu wyszkowskiego:
Niegów, Wyszków, Długosiodło. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z opracowanym regulaminem,
w każdej miejscowości może zgłosić się do rozgrywek co najmniej 8 drużyn (16 osób. od 14 roku
życia bez górnej granicy wieku).
Turnieje będą odbywały się w miesiącach wakacyjnych (lipiec - wrzesień). Dzień rozgrywek
turniejowych będzie trwał ok. 8 godzin, podczas turniejów, uczestnikom i kibicom będzie
serwowany ciepły posiłek i napoje. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
Spotkania będzie prowadził sędzia (sędziowie), a relację na żywo przekaże spiker sportowy. Imprezy
będą otwarte dla wszystkich mieszkańców woj. mazowieckiego. Informacje o turniejach ogłoszone
zostaną w lokalnych mediach, portalach społecznościowych i stronie internetowej wnioskodawcy.
Regulamin turnieju będzie umieszczony na stronie internetowej "Bractwa Zabrodzkiego".

Współczesne szybkie tempo życia, przeciążenie nauką/pracą, często męczące dojazdy do
szkoły/pracy, nauka poza miejscem stałego zamieszkania oraz niewłaściwe, a nawet szkodliwe
sugestie żywieniowe propagowane w reklamach, czasopismach młodzieżowych oraz na forach
Internetowych stanowią bardzo ważne utrudnienia w propagowaniu przez pracowników ochrony
zdrowia zasad racjonalnego odżywiania się. Prawidłowe odżywianie ma ogromny wpływ na rozwój
fizyczny, psychiczny oraz somatyczny młodzieży, ale także i osób starszych. Na jakość odżywania ma
wpływ dostęp do edukacji zdrowotnej. Dlatego podczas turniejów chcemy zorganizować także
pikniki sportowe podczas których chcemy zaprezentować na zorganizowanych
warsztatach/szkoleniach metody dbania o zdrowie poprzez propagowanie właściwego stylu
odżywiania oraz ruchu. Profesjonalne szkolenia dotyczące 1) zdrowego trybu życia 2) udzielania
pierwszej pomocy. Dodatkowo przeprowadzone zostaną dla uczestników pikniku 2 quizy dotyczące:
1) Zdrowego trybu życia, 2) Wiedzy o dyscyplinach sportowych (nagrody dla uczestników będą
przekazane przez sympatyków i członków stowarzyszenia). W czasie trwania turniejów (8 godzin)
będzie dla uczestników projektu przewidziany posiłek i napoje. Szkolenia/warsztaty oraz quizy
zostaną przeprowadzone przez członków/sympatyków naszego stowarzyszenia na zasadzie
wolontariatu. Podczas turniejów członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzą także zabawy
ruchowe/ćwiczenia, których adresatami będą głównie osoby starsze i dzieci (także na zasadzie
wolontariatu).

W naszym przekonaniu zadanie publiczne pozwoli również włączyć do uprawiania sportu osoby
mniej sprawne, które nie uprawiają sportu w klubach sportowych, a chcą go uprawiać na poziomie
amatorskim bądź pół profesjonalnym. Głównym powodem przeprowadzenie zadania przez
wnioskodawcę będzie możliwość uświadomienia uczestnikom jak ważne jest spędzanie wolnego
czasu razem z rodziną oraz wspólne uprawiane sportów rekreacyjnych. Połączenie 3 turniejów piłki
siatkowej plażowej z piknikami sportowymi (oraz warsztatami, zabawami i quizami) w naszym
odczuciu będzie świetną promocją województwa mazowieckiego, idei sportu, zdrowego stylu życia i
doskonała integracją społeczności przybyłej na turnieje.

Podczas realizacji zadania będą prowadzone działania: zarządcze związane z realizacją projektu,
ciągły monitoring zadania (łącznie z ocena ryzyka) oraz ewaluacja. Podejmowane będą działania
związane z promocją zadania.

Miejsce realizacji
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Boiska do siatkówki plażowej zlokalizowane w powiecie wyszkowskim:
- Niegów , ul. Warszawska 8
- Wyszków, ul. Geodetów 45.
- Długosiodło, ul.Kościuszki 5.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba drużyn 24 zespoły dokumentacja fotograficzna,
karta zgłoszeniowa zespołów

Liczba uczestników turnieju
(zawodników i widzów na turniejach w
Niegowie, Wyszkowie, Długosiodle)

450 osób dokumentacja fotograficzna,
karta zgłoszeniowa zespołów
z listą zawodników

Liczba pucharów 9 sztuk dokumentacja fotograficzna,
protokół przekazania
pucharów

Liczba nagród 18 sztuk (3 turnieje x 3
miejsca x 2 os.)

dokumentacja fotograficzna,
protokół przekazania nagród

Quizy sportowe 6 sztuk (3 turnieje x 2 quizy) dokumentacja fotograficzna,
protokół z przebiegu
imprezy

Szkolenia/warsztaty 6 sztuki (3 turnieje x 2
szkolenia/warsztaty)

dokumentacja fotograficzna,
protokół z przebiegu
imprezy

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

Bractwo Zabrockie to organizacja pozarządowa działająca w gminie Zabrodzie w powiecie
wyszkowskim od 2007 roku. Angażujemy się przede wszystkim w działalność kulturalną, turystyczną
i sportową.
Członkowie Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie” brali udział w organizowaniu następujących
imprez sportowych i turystycznych:
- Mazowiecki Bieg Norwidowski – 13 edycji,
- rajdy rowerowe – 28,
- turniej siatkówki plażowej -5,
- wędrówki piesze -3,
- pikniki sportowe dla lokalnej społeczności, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej – 7,
- imprez kulturalnych i edukacyjnych
- warsztaty plastyczne „Gawiniana”- 2,
- warsztaty techniczno-plastyczne w szkole,
- warsztaty „Norwidiana”,
- warsztaty piekarskie -4,
- Noce Muzeów – młyn w Niegowie – 7,
- Europejskie Dni Dziedzictwa -młyn w Niegowie -8,
- Rodzinne kolędowanie – 6 edycji

Szacowana wartość zrealizowanych przez nas w przeszłości projektów to ok. 80 tys. zł, w tym środki
pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego na realizowane projekty (JST - Urząd Gminy w
Zabrodziu, Starostwo Powiatowe wWyszkowie i Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego) to 35 tys. zł oraz LGD Równiny Wołomińskiej - 7 tys. zł.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Bractwo Zabrodzkie zorganizowało wcześniej 5 turniejów siatkówki plażowej, w których wzięło
udział ok. 40 zespołów i około 900 osób/widzów. Gwarantuje to odpowiednią jakość
projektowanego przez nas zadania publicznego. Mamy więc odpowiednie doświadczenie w
realizacji podobnych przedsięwzięć.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W projekcie zostaną zaangażowane zasoby ludzkie, które posiadają doświadczenie w organizowaniu
wyżej opisanego przedsięwzięcia. Będą to osoby, które zorganizowały w poprzednich latach wyzej
opisane imprezy. Ponadto w czasie turniejów będziemy korzystać z pomocy lokalnych działaczy
społecznych (nauczycieli W-F, trenerów piłki nożnej oraz sędziów) specjalizujących się w zakresie
dyscypliny sportowej piłka siatkowa i mających bogate doświadczenia oraz niezbędną wiedzę
merytoryczną do relacji wyżej opisanego projektu. W projekt zostaną także zaangażowani, podczas
już samego turnieju, wolontariusze (około 6 osób). Przy realizacji projektu Stowarzyszenie będzie
korzystała z lokalu/siedziby naszego stowarzyszenia. Do dyspozycji organizatorów naszego
zadania/projektu będzie cały sprzęt będący na wyposażeniu biura m.in.: drukarka, laptopy, papier
etc. Biuro/siedziba wyposażone jest w internet i telefon co niewątpliwie ułatwi kontakt z
uczestnikami turniejów, mediami etc. Władze/sympatycy naszego stowarzyszenia udostępnią dla
potrzeb realizacji projektu swoje prywatne samochody
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Bractwo Zabrodzkie”- 10 osób: nauczyciele,
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samorządowcy, urzędnicy posiadający doświadczenie w realizacji podobnych projektów (także
finansowanych z różnych środków zewnętrznych). W pomocy przy turniejach wezmą także udział
wolontariusze - 6 osób (przygotowanie poczęstunku, sprzątanie po turnieju, organizacja i
prowadzenie quizów i warsztatów).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup nagród rzeczowych dla
laureatów 3 turniejów siatkówki
plażowej (Niegów, Wyszków,
Długosiodło) - zestaw

2 900,00    

2. Zakup pucharów (plus napisy na
puchary, tzw. "grawerka") dla
laureatów 3 turniejów siatkówki
plażowej (Niegów, Wyszków,
Długosiodło) - zestaw

550,00    

3. Obsługa sędziowska (2 sędziów x 3
lokalizacje x 200 zł/1 dzień)

1 200,00    

4. Zakup artykułów spożywczych na
poczęstunek w czasie turnieju
(Niegów, Wyszków, Długosiodło)

1 350,00    

5. Opieka medyczna (3 lokalizacje x 150
zł/1 dzień)

450,00    

6. Opracowanie i druk materiałów
promocyjnych (plakaty)

100,00    

7. Zakup sprzętu niezbędnego do
rozegrania turnieju: siatka
piłkochwytu, słupki piłkochwytu

1 850,00    

8. Spiker sportowy oraz wypożyczenie
sprzętu nagłaśniającego (3 lokalizacje x
150 zł/1 dzień)

450,00    

9. Honorarium koordynatora turnieju (3
miesiące) - przygotowanie zawodów,
boisk, promocja projektu, koszty
benzyny etc.

800,00    

10. Rozliczenie projektu - usługa księgowa 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 950,00 9 950,00 0,00
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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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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