Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i

Polityki

Społecznej

Załącznik nr l
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE
co do sposobuwypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymiprzy poszczególnychpolach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie+/niepobieranie+" oznacza,że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: ,,pobiel:ał+łe!/niepobieranie+"

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1.organ administracjipublicznej,
do którego adresowanajest oferta

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Ań. 19a usta\A/yz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

2. Tryb,w którym złożonoofertę

publicznego i o wolontariacie

Zadanie z obszaru działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie

3. Rodzaj zadania publicznegoi)

wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

4. Tytuł zadania publicznego

Piłkarska Liga Zimowa Dla Dzieci w Brwinowie

31.03.2019
r

09.02.2019 r.

S.Termin realizacji zadania publicznegożl

11.Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny ad adresu siedziby)
Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska BKSNaprzód Brwinów"

ul. Turystyczna 4, 05-840 Brwinów
KRS 0000722787

NUMER KONTABANKOWEGO:09 1140 2004 0000 3002 7751 3903

2. innedodatkowedanekontaktowe,
e:mail : bks.nap.rzod@gmail.com

w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty

Maciej Podgórski,tel. 727 997 064

Inp numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faktu, adres strony internetowej)

111.
Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególnościcelu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz

=ewidywanego do wykorz-

mia wkładu osobowego lub rzeczowego

kademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów zrealizuje zadanie publiczne poprzez zorganizowaniepiłkarskic
rozgrywek ligowych dła dzieci
Miejscem realizacji zadania będzie hala pneumatyczna na przy ul Piłsudskiego 1 1 w Brwinowie

l
2

l 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.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

AKADEMIA PIŁKARSKA
BKS NAPRZÓOBRWINóW
05-840 Brwinów. ul. Turystyczna 4
NIP: 534-257-95-66. REJON: 369677432

OFERTA ROZGRYWEKOBEJMUJE:
>'

rozgrywki ligowe dla dzieci w rocznikach 2007. 2008. 2009. 2010 i 201 1

>

grupy 8-zespołowe

>

7 meczów rozgrywanych przez każdy zespół uczestniczący (l mecz tygodniowo)

>

mecze rozgrywane w okresie od 9 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

>

serwis internetowy z wynikami i tabełami

>

opiekę profesjonalnych sędziów oraz pełną obsługę techniczną

>

nagrody dla najlepszych drużyn i zwycięzców klasyfikacji indywidualnych w postaci pamiątkowych
pucharów, statuetek i medali

Celem głównym wykonania zadania publicznego jest popularyzowanie, rozwijanie l propagowanie sportu i
-ychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu pruszkowskiego
Planowana liczba uczestników rozgrywek: 40 drużyn piłkarskich / 550 zawodników
Organizacja rozgrywek powinna pozwolić na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
B zapewnienie możliwości uczestnictwa dzieci w rozgrywkach piłkarskich w okresie zimowym,
e propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasuwolnego,

e podniesienie poziomu sportowego młodych zawodników,
e promowanie alternatywnego wobec gier komputerowych, telewizji, telefonów komórko\arychitp. sposob
spędzania wolnego czasu

Działaniami mającymi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów będą:
e cotygodniowe mecze piłkarskie dla ok. 550 dzieci,
© prowadzenie serwisu internetowego

z wynikami

i statystykami

zawodów,

e promocja na FB,
dotarcie z informacją o rozgrywkach do kilkunastu tysięcy mieszkańców powiatu pruszkowskiegoora
powiatów sąsiednich.
w opinii oferenta istnieje silna potrzeba popularyzacji aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci il
młodzież poprzez m.in. organizację dla nich turniejów sportowych. Brak tego typu atrakcyjnych ofert z pewnościąl
prowadził

będzie

do

pogłębienia

zjawiska

spędzania

przez

dzieci

czasu

wolnego

przedl

:elewizorem/komputerem/telefonemkomórkowym, a w konsekwencjido dalszegopogorszeniastanu kultury
:ęjyąny fizycznej w naszym społeczeństwie:

Oferent przewiduje pobieranie świadczeńpieniężnych od odbiorców zadania.
Uczestnicy będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w lidze w wysokości pozwalającej sfinansować kosz

organizacji rozgrywek. Przy powyższym założeniu łączna wysokość świadczeń pieniężnych od odbiorców zadanial
łwynosić powinna 48.000 złotych.

Oferent w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznegonie uwzględnił wkładu własnego osobowego an
rzeczowego

BKŚ NAPRZÓDBRWINóW
5-840 Brwłnów, ul. Turystyczna 4
NIP: 534-257-95-66, REJON: 369677432

2. Zakładane rezułtatv realizacji zadania oubliczn

Podstawowym rezultatem realizacji zadania publicznego będzie:

1. przeprowadzenie w okresie od 9 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. rozgrywek ligowych dla dzieci
rocznikach 2007, 2008, 2009, 2010 i 201 1
2. uczestnictwo w rozgrywkach 40 drużyn piłkarskich / 550 zawodników
3. rozegranie 140 meczów piłkarskich

Dodatkowo realizacja zadania publicznego powinna przynieść trwałe efekty w postaci zwiększonej aktywności
fizycznej, a w konsekwencji zwiększonej tężyzny fizycznej dzieci. Doświadczenia wskazują, że jest to również
doskonała forma popularyzacji sportu nie tylko wśród uczestników rozgrywek, ale również wśród ich rówieśników l
kolegów, a także ich rodziców (tzw. marketing szeptany)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

Istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Lp.

Kosztcałkowity

do poniesienia
z wnioskowanej

Ezł)

dotacjiq
(zł)

l

Wynajem hali i obsługa techniczna
Obsługa organizacyjna, w tym:
e opracowanie i bieżące uzgadnianie

2

32.000

da poniesienia
ze środków finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego''
tzł)

32.000

8.500 l

5.000

3.500

harmonogramu rozgrywek
e opracowanie regulaminów
e opracowanie i realizacja stron
internetowych z wynikami i

statystykami
3

Obsada sędziowska(140 meczów)

lO.ooo

0

lO.ooo

4

Nagrody rzeczowe dla uczestników

6.500

4.000

2.500

9.000

48.000

Koszty ogółem:

3.

57.000

) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
' W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

AKADEMIA
fqr\f\Ł/
Elvl lp\ rPIŁKAR.SKA
it.l\f\l\q= r\fq

BKS NAPRZÓD BRVĘNÓW
05-840 Brwlnów, ul. Turystyczna 4

NIP: 534-257-95-66. REGON: 369677432

Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzierealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznegooferenta
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pQbieraniej1l/l+ietłQbieł;ał+ieŁświadczeń pieniężnych od adresatów zadania
4) oferenta/ofeł:ef+eiZ składający mniejszą ofertę nie zalega

P z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

.Ł

podatkowych;

5) oferent*/o#ein+cP składającymniejsząofertę nie zalega

#

# z opłacaniem

należności z tytułu składek na

ubezpieczeniaspołeczne.

2©,/,,.Ź,o'Ź

,,

AKADEMIA PIŁKARSKA
'BKS NAPRZÓD BRWINÓW

,=żq:;#iz;::::::
::::::
:::::::
: Ó6i=040Brwlnów, ul. Turystyczna 4
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

'Ń'iF':'b34-2s7-9S-66. REGON: 360677432

Data 21 grudnia 2018 r
Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym -- potwierdzona za zgodnośćz oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

