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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:Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000217351, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce,
Miejscowość: Nowe Iganie, Ulica: Siedlecka, Numer posesji: 49, Województwo:mazowieckie,
Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce, Strona www: wlksi.siedlce.pl, Adres e-mail: wlksi@wp.pl, Numer
telefonu: 25 6333150,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Nowe Iganie, Ulica: Siedlcka, Numer posesji:
49, Województwo:mazowieckie, Powiat: siedlecki, Gmina: Siedlce,
 
 

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

Stefan Długosz
 
Adres e-mail: wlksi@wp.pl Telefon: 25 6333150

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Sumo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.04.2021 Data
zakończenia

31.05.2021

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

Puchar rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych t.j. junior i kadet. Walki
przeprowadzone zostaną zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo w kategoriach wagowych:
juniorzy - 55kg, 60kg, 70kg, 80kg, 90kg, 100kg, +100kg, OPEN
juniorki - 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, +75kg, OPEN
kadeci - 50kg, 55kg, 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, +95kg, OPEN
kadetki - 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, +70 kg, OPEN W kategorii junior wystartuje młodzież w
wieku 17-18 lat, w kategorii kadet 15-16 lat. Przewidujemy start ok. 90 zawodników. Zawodnicy
walczą w tradycyjnych mawashi, nie dopuszcza się do startu zawodników w kostiumach
zapaśniczych. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy licencjonowanych klubów sportowych
Polskiego Związku Sumo, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ważną licencję zawodniczą.
Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu przez Komisję Weryfikacyjną danych zawodów
jest: 1. zgłoszenie ich przez kluby w systemie SportZona w danych kategoriach wagowych, 2.
zważenie się podczas oficjalnej wagi określonej w komunikacie organizacyjnym zawodów, 3.
przedstawienie do wglądu aktualnych badań lekarskich, 4. przedstawienie do wglądu aktualnego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W zawodach sumo w zależności od ilości startujących
zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych, stosuje się następujące systemy walk: - do 5
zawodników system "każdy z każdym", - od 6 do 10 zawodników system z podziałem na 2 pule
zawodników, którzy w swoich grupach toczą walki systemem "Każdy z każdym". Po wyłonieniu
dwóch najlepszych z każdej puli odbywają się walki półfinałowe. Zwycięzcy tych pojedynków walczą
o miejsca I i II, a pokonani zajmują dwa III miejsca. - 11 i więcej zawodników system walk (ISF) z
podwójnym odwrotnym repasażem. Cele zadania: - popularyzacja sumo wśród mieszkańców
Mazowsza, - stworzenie warunków do współzawodnictwa oraz wzrost poziomu sportowego, -
poprzez rywalizację sportową zwiększenie pewności siebie, zaufanie we własne siły i umiejętności, -
promocja Województwa Mazowieckiego i Powiatu Siedleckiego - loga umieszczone będą we
wszystkich materiałach promocyjnych. Ponieważ reprezentacje poszczególnych klubów oraz
sędziowie zakwaterowani zostaną w Siedlcach istnieje konieczność zabezpieczenia transportu w
celu przewiezienia do miejsca zawodów. W związku z trwającym stanem epidemii, ryzykiem okazać
się może mniejsza ilość zawodników.

Miejsce realizacji

Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach, ul. Siedlecka 113 gm. Siedlce

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników zadania ok. 90 listy startowe, komunikat
końcowy zawodów, zdjęcia
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Rok 2021 to rok obchodów 45-lecia powstania klubu. Głównym celem działalności jest szkolenie
sportowe zawodników w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych. Aktualnie w
sekcjach: podnoszenie ciężarów, zapasy i sumo, lekkoatletyka trenują zawodnicy od młodzika do
seniora. Organizujemy również zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Wśród
wychowanków klubu jest licząca kilkadziesiąt nazwisk plejada rekordzistów i medalistów krajowych
i zagranicznych zawodów najwyższej rangi. Startując w barwach WLKS olimpijkami zostały:
Aleksandra Klejnowska (dwukrotnie), Lidia Chojecka (dwukrotnie), Renata Katewicz, Dominika
Zasowska oraz Marcin Dołęga. Od wielu lat zajmujemy się organizacją zawodów wojewódzkich,
ogólnopolskich, międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: zapasach,
podnoszeniu ciężarów, sumo, lekkiej atletyce, kolarstwie, piłce nożnej. Byliśmy organizatorami
wielu imprez sportowych które zostały nam powierzone przez Polski Związek Zapaśniczy, Polski
Związek Podnoszenia Ciężarów, Krajowe Zrzeszenie LZS. Od wielu lat organizujemy masowe zawody
lekkoatletyczne dla szkół podstawowych, a wcześniej i gimnazjalnych, które cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W roku 2020 byliśmy organizatorami:
Podnoszenie ciężarów:
- Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów
- Międzynarodowy Turniej IWF im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów
Lekkoatletyka:
- Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne im. H. Jakimiaka
Zapasy:
- Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w zapasach styl wolny
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. T. i Z. Strusa
Sumo:
- Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów
Piłka nożna
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe; pracownicy administracji - 3 osoby wykonują wszelkie prace przygotowawcze
takie jak: opracowanie i zlecenie wykonania materiałów promocyjnych, zabezpieczenie obsługi
medycznej, technicznej, obsługują biuro zawodów. Trenerzy sekcji nadzorują prace związane z
przygotowaniem sali zawodów (rozłożenie mat sumo-dohyo, dekoracja obiektu, przygotowanie
podium do dekoracji zwycięzców). Zasoby rzeczowe: posiadamy sprzęt komputerowy, drukarki
który będzie wykorzystywany do pisania regulaminu, przyjmowania zgłoszeń, do kontaktów przy
opracowywaniu druków zaproszeń, plakatów. Sala zawodów wraz z zapleczem udostępniona będzie
bezpłatnie.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Materiały promocyjne 1 700,00    

2. obsługa techniczna 3 000,00    

3. obsługa komputerowa 500,00    

4. obsługa medyczna 500,00    

5. transport 1 200,00    

6. medale 1 800,00    

7. wyżywienie, woda 1 300,00    

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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