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 Klub Motorowy X Racing Lesznowola, Forma prawna: Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej, Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Piaseczyńskiego: 51, Kod
pocztowy: 05-552, Poczta: Tarczyn, Miejscowość: Tarczyn, Ulica: Karasia, Numer posesji: 23A,
Numer lokalu: 10, Województwo: mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Lesznowola, Strona
www: , Adres e-mail: mirek@andal.pl, Numer telefonu: 502289440,
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)

Mirosław Pleskot
Adres e-mail: mirek@andal.pl Telefon: 502289440

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Organizacja w 2021 r. na Mazowszu jednej rundy
Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w
Motocrossie i jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw
Strefy Centralnej w Motocrossie

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.08.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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29.10.2021

Opis zadania
Zadanie polega na organizacji jednej rundy zawodów zawodów sportowych, podczas których
rozegrane zostaną jednocześnie jedna runda Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego
Polskiego Związku Motocyklowego w Motocrossie oraz jedna runda Ogólnopolskich Mistrzostw
Strefy Centralnej w Motocrossie. Organizacja zawodów decyzją gestora strefy przyznana została
Klubowi
Motorowemu X Racing Lesznowola, co związane jest bardzo wysoką oceną wyników i organizacją
poprzednich zawodów motocross i cross country organizowanych przez nasz klub.
Wysoki poziom organizacji zawodów motocross w w poprzednich latach nie byłaby możliwy bez
wsparcia finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zawody planowane są na 03.10.2021 r. i obejmować będą rozegranie rundy Ogólnopolskich
Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie oraz Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego
Związku Motorowego w Motocrossie.
Organizacja wymienionych zawodów została powierzona oferentowi przez Okręg Warszawski PZM
w przypadku Mistrzostw Okręgu Warszawskiego oraz przez Gestora Mistrzostw Strefy Centralnej Okręg Łódzki PZM w przypadku Mistrzostw Strefy Centralnej.
Mistrzostwa Strefy Centralnej organizowane są przez Warszawski, Łódzki oraz Kielecki Związek
Okręgowy PZM. Zawody odbywać się będą na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez
gestora stref Mistrzostw Polski PZM
Miejsce realizacji zadania
Miejscem zawodów będzie podobnie jak w latach ubiegłych tor motocrossowy "MX BARBARA" w
miejscowości Suchodół w gm. Tarczyn, powiat piaseczyński. Tor, na których będą rozgrywane
zawody, posiada homologację PZM.
Od strony sportowej zawody dedykowane są dla zawodników posiadających licencję zawodniczą
PZM oraz uczestników amatorów. Z doświadczeń szacujemy, że w każdych zawodach Mistrzostw
Strefy Centralnej weźmie udział co najmniej 100 zawodników, w tym ok. 25 % stanowić będą
zawodnicy klas juniorskich oraz kobiety. W zawodach brać będą udział zawodnicy zrzeszeni w
klubach sportowych
oraz posiadający ważną licencję zawodniczą A, B lub C oraz amatorzy, którzy dopuszczeni będą do
startu po wykupieniu jednorazowego ubezpieczenie oraz po odbytym szkoleniu w dniu zawodów.
Kolejną grupą odbiorców jest społeczność województwa mazowieckiego, dla których zawody
sportowe przeprowadzane w ciekawej formule stanowią możliwość do aktywnego uczestnictwa w
zawodach poprzez kibicowanie .
Organizacja oficjalnej rywalizacji sportowej w dyscyplinie motocross jest odpowiedzią na potrzeby
zawodników z licencją, jak i amatorów, na potrzebę sformalizowanej rywalizacji sportowej. Rosnąca
liczba motocyklistów zainteresowanych formalną rywalizacją sportową sprawia, że coraz większa
ich liczba chce brać udział w profesjonalnie przygotowanych zawodach. Rywalizacja w zawodach
pozwala podnosić poziom sportowy zawodników, natomiast amatorom umożliwia rozpoczęcie
przygody ze sportem, w perspektywie otrzymanie licencji zawodniczej. Sformalizowana rywalizacja
szczególnie ważna jest dla zawodników najmłodszych, którzy już od wieku 8 lat mogą oficjalnie
startować w zawodach. Rozpoczęcie uprawiania dyscypliny od tak młodego wieku pozwala na
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szybki rozwój sportowy i osiąganie sukcesów w rywalizacji seniorskiej.
Pandemia COVID-19 sprawiła, że rywalizacja sportowa w motocrossie w 2020 roku, podobnie jak w
wielu innych dyscyplinach, była bardzo utrudniona. Tym bardziej środowisko zawodnicze oraz
klubowe zdeterminowane jest, aby wrócić do rywalizacji w roku 2021 z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa.
Pod względem rywalizacji sportowej zawodników oraz uczestników zawody, zostaną rozegrane
zgodnie z regulaminem ramowym motocrossu Mistrzostw Okręgu Warszawskiego, jak i Strefy
Centralnej w klasach:
1) MX 65,
2) MX 85,
3) MX Junior,
4) MXC1, MXC2
5) Open B,
6) Open A,
7) Masters,
8) MX Kobiety,
9) Quad Open.
W zawodach brać będą udział zawodnicy zrzeszeni w klubach oraz posiadający ważną licencję
zawodniczą, a także uczestnicy, którzy dopuszczeni będą do startu po wykupieniu jednorazowego
ubezpieczenia oraz po odbytym szkoleniu w dniu zawodów i rywalizować będą w specjalnie
utworzonej klasie amator.
Udział kibiców w zawodach zależał będzie od aktualnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących
wytycznych w tym zakresie.
Umożliwienie rywalizacji sportowej wpisuje się w pełni w działalność statutową stowarzyszenia,
którego członkowie na co dzień rywalizują w całych cyklach Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w
Motocrossie oraz organizują zawody sportowe na terenie województwa mazowieckiego.
Zawody sportowe organizowane przez klub promują sporty motorowe oraz krzewią wiedzę na
temat wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród zgromadzonej podczas zawodów publiczności
Dzięki rywalizacji sportowej na profesjonalnie zorganizowanych zawodach, zawodnicy mogą
rywalizować w swoich klasach wśród zawodników o podobnym poziomie, dzięki czemu wzrasta
umiejętność jazdy oraz trwałe podnoszenie umiejętności, znacząco wpływającej na bezpieczeństwo
jazdy.
Zawody sportowe, są zwieńczeniem całorocznego cyklu treningowego i stanowią zwieńczenie
treningów.
Ponadto nasz klub współpracuj ściśle z innymi klubami w województwie mazowieckim i w innych
województwach, z których kluby zaangażowane są w organizację Mistrzostw Strefy Polski
Centralnej w Motocrossie.
Miejsce realizacji
Miejscem zawodów będzie podobnie jak w latach ubiegłych tor motocrossowy "MX BARBARA" w
miejscowości Suchodół w gm. Tarczyn, powiat piaseczyński. Tor, na których będą rozgrywane
zawody, posiada homologację PZM.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zachęcenie zawodników do
uprawiania sportów motocyklowych
podczas rywalizacji na zawodach
wysokiej rangi

15 nowych zawodników w
klasie amator

Liczba uczestników na
podstawie wyników
końcowych zawodów

Wzrost poziomu sportowego
zawodników

2-7 nowych zawodników
licencjonowanych

Protokół PZM z egzaminu na
licencję zawodniczą

Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów
Strefy Centralnej oraz Mistrzostw
Okręgu Warszawskiego.

33 zawodników na podium Wyniki publikowane na
zawodów (po 3 zawodników stronach motoresults.pl w każdej z 11 klas).
strona internetowa z
wynikami zawodów
motorowych w Polsce

Ogólna liczba uczestników zawodów.

Planowana ilość
zawodników startujących w
zawodach na poziomie 100
zawodników

Dane z list startowych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Klub Motorowy X Racing Lesznowola jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Polskim Związku
Motocyklowym od 2010 r. ( pod nazwą Jarper X Racing Team).
Nieprzerwanie od 2010 roku klub realizuje podstawowe założenia statutowe poprzez organizację
zawodów sportowych na poziomie, okręgowym, strefowym oraz Mistrzostw i Pucharu Polski,
udziale zawodników w zawodach sportowych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
jazdy. Wysoki poziom organizowanych zawodów jest doceniany przez władze Polskiego Związku
Motorowego, który w 2020 roku zlecił stowarzyszeniu organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 2010 roku Stowarzyszenie Klub Motorowy X Racing Lesznowola (do 2015 r. pod nazwą JARPER X
RACING TEAM) organizowało wiele imprez i zawodów motocyklowych, a od 2014 roku corocznie
organizuje Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego w Motocrossie.
2011 r. - organizacja zawodów Okręgowych w Górze Kalwarii oraz Łodzi pod nazwą MOTOXTREME;
2012 r. - w styczniu pomoc podczas organizacji pokazowych zawodów na Atlas Arenie w Łodzi, w
czerwcu organizacja Mistrzostw Polski w SuperEnduro w Atlas Arenie oraz pomoc przy organizacji
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Mistrzostw Świata w halowym SuperEnduro w Atlas Arenie;
2013 r. Jako Klub JARPER X RACING TEAM organizacja zawodów okręgowych w Cross Country oraz
Mistrzostw Polski w Super Enduro w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2014 r. - organizacja Mistrzostw Polski Cross Country w Górze Kalwarii, Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego w Cross Country, Mistrzostw Polski SuperEnduro w Mysiadle oraz Mistrzostw
Okręgu Warszawskiego w Motocrossie w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2015 r. jako Klub Motorowy X Racing Lesznowola organizacja zawodów Cross Country w Mysiadle
oraz Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w Motocrossie w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2016 r. - organizacja zawodów Motocross na torze Barbara w Suchodole oraz Mistrzostw Okręgu
Warszawskiego w Motocrossie w Mysiadle pod nazwą MOTOXTREME;
2017 r. - organizacja trzech zawodów pod nazwą MOTOXTREME, podczas których rozegrane zostały
trzy rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Motocyklowego w
Motocrossie oraz dwie rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie – zawody
odbyły się w dniach 4 czerwca 2017 r.
2018 r. - organizacja II rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w
Motocrossie i jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie - 1 maja
2018 r., Suchodół
2019 r. - organizacja V rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w
Motocrossie i jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie - 20
października 2019 r., Suchodół.
2020 r. - zawody nie odbyły się w związku z pandemią COVID-19.
Organizacja zawodów w latach 2017 - 2019 wsparta została z dotacji z budżetu Województwa
Mazowieckiego. W roku 2020 dotacja także została przyznana, ale zawody nie odbyły się.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe
Koordynatorem zadania będzie Mirosław Pleskot, Prezes KM X Racing Lesznowola, posiadający
doświadczenie w realizacji ok. 20 imprez motocyklowych od 2010 roku, także ogólnopolskich, a w
tym Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Strefy Polski Centralnej, Okręgu Warszawskiego
PZM w Motocrossie. Mirosław Pleskot jest przewodniczącym Okręgowej Komisji Sportów
Motocyklowych oraz członkiem Zarządu Strefy Mistrzostw Strefy Polski Centralnej.
Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, Sędzią Sportów Motorowych Polskiego Związku
Motorowego. Koordynatora wspierali będą działacze i członkowie Zarządu Klubu. W realizację
zadania zaangażowani będą głównie członkowie Oferenta – ok. 30 osób. Ich zadaniem będzie
głownie przygotowanie torów do zawodów oraz pełnienie funkcji organizacyjnych podczas samych
zawodów.
W ramach wolontariatu wspierać będą oferenta m.in. przedstawiciele ochotniczych straży
pożarnych.
W realizacji zadania uczestniczyć będą ponadto zaangażowane osoby funkcyjne, a więc Sędzia
Główny zawodów, Dyrektor Zawodów i komisarz środowiskowy. Będą to osoby oddelegowane
przez Zarząd Okręgowy PZM w Warszawie oraz Gestora Mistrzostw Strefy Centralnej.
Obecnie w klubie zrzeszonych jest około 40 członków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w
organizacji zawodów, oferent posiada sprawdzoną bazę dostawców specjalistycznych usług
niezbędnych do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski Strefy Centralnej. Stowarzyszenie
podczas organizacji zawodów współpracuje z samorządami na terenie, których organizowane są
zawody oraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ugruntowana pozycja w Polskim Związku Motorowym, dziesięcioletnie doświadczenie w organizacji
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zawodów sportowych oraz wiedza merytoryczna koordynatorów zawodów wpływa na jakość
rozgrywanych zawodów
Wkładem rzeczowym oferenta będzie:
- Udostępnienie toru motorowego wraz z maszyną startową, będących w dyspozycji oferenta do
przeprowadzenia zawodów;
- Udostępnienie sprzętu, podium, scena, stanowiska sędziowskie, ściana sponsorska, pompy
odwadniające, przewody melioracyjne, inny drobny sprzęt.
Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego
wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest
koszt.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup usługi pomiaru czasu zgodnie z
obowiązującymi stawkami PZM (koszt
finansowy)

4 700,00

2.

Zakup usługi zabezpieczenia
medycznego - 2 karetki z obsługą
(koszt finansowy)

4 600,00

3.

Zakup nagród rzeczowych i pucharów
(koszt finansowy)

2 500,00

4.

Koszt promocji - złożenie projektów,
materiałów promocyjnych, usługa
poligraficzna, zakup materiałów
promocyjnych w mediach, zakup
banerów, usługi projektowe (koszt
finansowy)

3 000,00

5.

Wynajem toalet, kontenerów na
odpady, barierek zabezpieczających,
kontener biurowy (koszt finansowy)

2 700,00

6.

Ubezpieczenie NNW organizatora,
osób funkcyjnych i marshali.
Ubezpieczenie OC zawodów (koszt
finansowy)

7.

Przygotowanie toru - roboty ziemne
ciężkim sprzętem (koszt finansowy)

7 000,00

8.

Przygotowanie toru - palikowanie,
taśmowanie, ogrodzenie, banerowanie
(wkład osobowy)

3 750,00

450,00
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Z innych
źródeł

9.

Wynajem agregatów prądotwórczych i
zakup paliwa do agregatów (koszt
finansowy)

500,00

10. Transport i montaż maszyny startowej
(koszt finansowy)

500,00

11. Nawadnianie toru przed zawodami (
wkład osobowy )
12. Noclegi dla delegatów PZM oraz
pomiaru czasu - usługa hotelowa
(koszt finansowy)

3 750,00
400,00

13. Nagrody finansowe dla zawodników
(koszt finansowy)

3 500,00

14. Osoby funkcyjne - 4 osoby w biurze
zawodów, inspektor kontroli
technicznej, kierownik start-meta,
kierownik strefy oczekiwania (wkład
osobowy)

1 750,00

15. Osoby funkcyjne - marshale (wkład
osobowy)

4 000,00

16. Wynagrodzenie osób funkcyjnych:
Dyrektor zawodów, sędzia zawodów,
komisarz ochrony środowiska,
komisarz kontroli technicznej delegaci PZM (koszt finansowy)

2 250,00

17. Spiker zawodów z nagłośnieniem
(koszt finansowy)

600,00

18. Catering - wyżywienie osób
funkcyjnych (koszt osobowy)

750,00

19. Sprzątanie terenu (wkład osobowy )
20. Demontaż maszyny startowej oraz
stanowiska pomiaru czasu (wkład
osobowy)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1 250,00
500,00

48 450,00

10 000,00

38 450,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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.
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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