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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 Powiatowo Miejski Klub Sportowy Nike, Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000434052, Kod pocztowy: 07-100, Poczta:Węgrów, Miejscowość:
Węgrów, Ulica: Bohaterów Warszawy, Numer posesji: 10, Województwo:mazowieckie, Powiat:
węgrowski, Gmina:m. Węgrów, Strona www: , Adres e-mail: pmksnikewegrow@wp.pl, Numer
telefonu: 531 019 837,
 
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)

HUBERT ŚLEDZIEWSKI
 
Adres e-mail: hsledziewski@onet.pl Telefon: 531 019 837

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego SPORTOWY PIKNIK RODZINNY

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.07.2021 Data
zakończenia

18.09.2021

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

Zorganizowanie dwóch Sportowych Pikników Rodzinnych w dn. 7 sierpnia 2021r. oraz 28 sierpnia
2021 r. , na których rozegrany zostanie turniej piłki siatkowej plażowej w formie open ( ale z
ograniczeniem wieku 14 lat i starsi), w systemie turnieju grupowego lub systemu pucharowego (
ilość przewidywanych drużyn 12, lub więcej w zależności od ilości zgłoszeń) oraz gry i zabawy
ruchowe dla dzieci i młodzieży . Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPS, przy
zastrzeżeniu sobie prawa do zmian w przepisach dotyczących liczby rozgrywanych setów i „długości
setów” przy dużej liczbie zgłoszonych zespołów. Nagrodami w turnieju będą pamiątkowe dyplomy,
statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe. Zespoły które zajmą trzy pierwsze miejsca w turnieju
otrzymają Puchary, zostaną również wręczone wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju
statuetki pamiątkowe oraz dyplomy. Podczas turnieju dla uczestników będzie zapewnione, obsługa
sędziowska( trzech sędziów), opieka ratownika medycznego, opieka fizjoterapeuty z możliwością
skorzystania z masażu sportowego, pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz niwelowania skutków
urazów i kontuzji sportowych oraz zasad postępowania w przypadku odniesienia kontuzji lub urazu,
wyżywienie ( ciepły i zimny catering , obsługą zajmie się firma cateringowa oraz 3 wolontariuszy ) ,
woda, oraz ciepłe napoje. Turniejowi będzie towarzyszyć oprawa muzyczna, oraz zabawy i konkursy
z nagrodami dla publiczności dzięki którym kibice poczują się częścią turnieju (oprawą muzyczną
zajmie się Dj). Dla dzieci i młodzieży zostaną przeprowadzone liczne konkursy i zabawy
sprawnościowe z nagrodami rzeczowymi. Dla młodszych uczestników zostaną przygotowane
zdrowe przekąski i napoje. Turniej odbędzie się na obiekcie Zalewu Węgrowskiego. Dla uczestników
turniejów będą przygotowane dwa pełnowymiarowe boiska wraz ze sprzętem niezbędnym do
rozegrania meczów piłki siatkowej . Głównym celem zorganizowania turnieju jest propagowanie
oraz promocja piłki siatkowej na terenie miasta Węgrowa jako formy aktywnego sposobu spędzenia
czasu wolnego, uprawiania aktywności fizycznej i poprawiania własnej sprawności. Impreza tego
typu jest najlepszym dowodem, że uprawiać czynny sport można bez ograniczeń wiekowych i jest
skierowany do szerokiej grupy odbiorczej, uczniów szkół średnich, studentów, amatorskich klubów
piłki siatkowej, fanów siatkówki, kibiców jak i miłośników aktywnego spędzania czasu na boisku
siatkarskim oraz do dzieci i młodzieży , która szczególnie w obliczu pandemii powinna zażywać
ruchu i przebywać na świeżym powietrzu oraz dbać o sprawność fizyczną. Piknikj zostanie
zorganizowany przez wolontariuszy ( 8 osób w tym: 4 siatkarek klubu PMKS Nike Węgrów), Pikniki
zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz aktualnie panującymi
obostrzeniami związanymi z COVID-19 oraz z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa i higieny.

Miejsce realizacji

Obiekt Zalewu Węgrowskiego 07-100 Węgrów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Uczestnictwo w turnieju minimum 8
drużyn ( około 32 zawodników) oraz
dzieci i młodzież biorąca udział w
konkursach około 40 osób (w
zależności od wytycznych związanych z
udziałem osób w imprezach
sportowych na wolnym powietrzu).

100% pełna opisowa relacja ze
zdjęciami na facebooku
klubowym oraz informacje w
mediach lokalnych,
protokoły meczów, lista
zgłoszeń

Rozpropagowanie wśród mieszkańców
miasta Węgrowa form aktywnego
spędzania czasu wolnego

100% pełna opisowa relacja ze
zdjęciami na facebooku
klubowym oraz informacje w
mediach lokalnych

Poprawienie sprawności fizycznej
uczestników turnieju oraz dzieci
biorących udział w konkursach.

100% pełna opisowa relacja ze
zdjęciami na facebooku
klubowym oraz informacje w
mediach
lokalnych,dokumentacja
turnieju , lista
zgłoszeń,protokoły meczowe
oraz dokumentacja
konkursów

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

Charakterystyka oferenta

Klub sportowy Nike Węgrów obecnie ma drużynę seniorską w II lidze piłki siatkowej kobiet. Pod
opieką klubu są także grupy dzieci. Jesteśmy klubem z tradycjami i rozpoznawalną marką nie tylko
na Mazowszu ,ale również w całej Polsce. Przyczyniamy się do propagowania sportowego stylu życia
i rozpowszechniania piłki siatkowej wśród dzieci,młodzieży i dorosłych. Organizowane przez nas
widowiska sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

PMKS Nike Węgrów posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji turniejów tego typu . Corocznie
przygotowujemy imprezy sportowe w różnych kategoriach wiekowych (turnieje , sparingi ,
organizacja ligowych meczów z oprawą muzyczną i spikerką itp) . Poprzedni cykl pikników cieszył się
dużym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i publiczności i był bardzo udanym
przedsięwzięciem.
-Turniej Ogólnopolski Piłki Siatkowej Kobiet 2012 rok
-Cykl Turniejów Piłki Plażowej Zalew Węgrowski w latach 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
-Turniej Międzynarodowy Nike Cup w latach 2014, 2015
- Cykl Turniejów Kinder Cup w latach 2016, 2017, 2018 i 2019
- Turniej piłki Siatkowej Mężczyzn w latach 2018, 2019
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 2020
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy organizacji Pikników zostaną zaangażowani członkowie klubu PMKS NIKE Węgrów, zarząd klub,
trenerzy, zawodniczki oraz wolontariusze ,którzy będą odpowiadać za praca przygotowawcze,
porządkowe, organizacyjne, sędziowanie, zorganizowanie obsługi , na której Pikniki będą
rozgrywane wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu sportowego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. opieka medyczna, pokaz I pomocy 1 500,00    

2. opieka fizjoterapeutów, sportowe
masaże

1 000,00    

3. wyżywienie, woda, bufet catering 3 000,00    

4. Nagrody rzeczowe 3 500,00    

5. Puchary, dyplomy i medale, plakaty
reklamujące turniej

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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)

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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