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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: Klub Sportowy Orz Goworowo, Forma prawna: Klub Sportowy , Ewidencja klubów
sportowych prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego : 6/KS/07, Kod pocztowy: 04-440, Poczta:
Goworowo, Miejscowość: Goworowo, Ulica: Ostrołęcka , Numer posesji: 21, Województwo:
mazowieckie, Powiat: ostrołęcki, Gmina: Goworowo, Strona www: , Adres e-mail:
bartoszdzielak@wp.pl, Numer telefonu: 880369338,
 
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)

Anna Wachowska
 
Adres e-mail: ankawachowska@wp.pl Telefon: 
507142306

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Piłkarski Drużyn Młodzieżowych

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2021 Data
zakończenia

29.08.2021

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

Przeprowadzenie rywalizacji sportowej wśród zawodników trenujących w klubach piłkarskich na
terenie województwa mazowieckiego w rocznikach 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013.
W najstarszej grupie wiekowej tj. 2007/2008 turniej dla 4 drużyn na pełnowymiarowym boisku w
składach 11 osobowych, mecze rozgrywane w systemie każdy z każdym po 40 minut.
W młodszych rocznikach tj. 2010/2011 oraz 2012/2013 turniej dla 8 drużyn w każdej grupie
rozgrywany na dwóch boiskach specjalnie przygotowanych ( rywalizacja równoległa)
Wyłonienie mistrza turnieju w danej kategorii wiekowej.
Wciągu dwóch dni turniejowych zostanie przeprowadzona rywalizacja w trzech kategoriach
wiekowych. Podczas przerwy w rozgrywkach zostaną przeprowadzone gry sprawnościowe,
ogólnorozwojowe dla zawodników i kibiców przez animatorów czasu wolnego. Zawodnicy poznają
ciekawe zabawy, gry i urządzenia piłkarskie, które pozwolą zdobyć przez nich nowe umiejętności i
doświadczenia. Niecodzienne połączenie piłki nożnej i dobrej zabawy,
Wszystkie drużyny otrzymają puchary i dyplomy oraz trzy najlepsze drużyny z każdej kategorii
wiekowej medale.
Dla uczestników turnieju zostanie przygotowany poczęstunek dla zawodników.
Partnerem w realizacji wydarzenia będzie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Goworowie, który udostępni urządzenia biurowe i pomoże w prawidłowej realizacji grantu. Kolejny
partnerem firma She Sport ufunduje nagrody dla najlepszych zawodników turnieju. Urząd Gminy w
Goworowie udostępni swoją stronę internetową do promocji wydarzenia oraz umieszczenia
artykułu z podsumowania turnieju. Harcerze z Goworowa przygotują i pomogą przy wydawaniu
posiłku dla zawodników.
Zostaną zatrudnieni sędziowie, którzy będą odpowiedzialni za prawidłowy przebieg rywalizacji
wśród drużyn. Głównym koordynatorem mistrzostw będzie członek KS Orz Goworowo, który
posiada doświadczenie w organizacji tego typu wydarzeń wraz z Prezesem klubu, odpowiedzialnym
za prawidłową realizację grantu

Miejsce realizacji

Boisko Piłkarskie Klubu Sportowego Orz Goworowo . Boisko posiada trybuny dla kibiców, zaplecze -
szatnie, łazienkę. Boisko znajduje się w centrum miejscowości Goworowo, usytuowane jest w
bezpiecznej odległości od ciągów komunikacyjnych, z bezpośrednim dostępem do parkingu.

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 biorących udział w
turnieju

20 zgłoszenia drużyn

Liczba wydarzeń 1 protokoły sędziowski,
zdjęcia
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Liczba zawodników biorących udział w
turnieju

200 listy zgłoszonych
zawodników

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy Orz Goworowo od 15 lat uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez
odpowiedni związek sportowy, prowadzimy szkolenie piłkarskie drużyny Seniorów oraz drużyn
młodzieżowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

KS Orz Goworowo jest organizatorem oraz współorganizatorem imprez sportowych o charakterze
lokalnym jak talentiady piłkarskie dla dzieci z gminy Goworowo, turnieje dzikich drużyn, biegi
uliczne w Gminie Goworowo. Jesteśmy organizatorem międzynarodowych turniejów piłkarskich w
Ostrołęce Summer Cup 2017 i Spring Cup 2019

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Realizacje zadania umożliwia stała współpraca z naszym partnerem Gminnym Ośrodkiem Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie w którym pracuje 7 osób w pełnym wymiarze godzin. GOKSiR
udostępni sprzęt biurowy do przygotowania plakatów oraz dokumentacji projektowej.
KS Orz Goworowo posiada pełnowymiarowe boisko piłkarskie, sprzęt sportowy niezbędny do
przeprowadzenia rywalizacji.
Sędziowie turniejów: 4 osoby
Opieka medyczna: 2 osoby
Wolontariusze: 4 osoby ( członkowie klubu jako pomoc techniczna)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Przygotowanie i rozpowszechnię
informacji i regulaminów o wydarzeniu

500,00    

2. Puchary, medale, dyplomy, statuetki
oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych
zawodników

4 000,00    

3. Wyżywienie zawodników biorących
udział w turnieju

2 000,00    

4. Sędziowie 3 000,00    
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5. event sportowy, dodatkowe atrakcje
sportowe towarzyszące zawodnikom w
trakcie turnieju

2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 500,00 10 000,00 1 500,00

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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:
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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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