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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 MIŃSKO MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000630765, Kod pocztowy: 05-300, Poczta:Mińsk
Mazowiecki, Miejscowość:Mińsk Mzowiecki, Ulica: Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Numer
posesji: 30A, Województwo:mazowieckie, Powiat:miński, Gmina:m. Mińsk Mazowiecki, Strona
www: , Adres e-mail: krystiankielan.kk@gmail.com, Numer telefonu: 602451034,
 
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)

Krystian Kielan
 
Adres e-mail: krystiankielan.kk@gmail.com Telefon: 
602451034

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego LATO WMIEŚCIE Z TENISEM POD HASŁEM "Z DOMU NA
KORT"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.06.2021 Data
zakończenia

05.09.2021

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

Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z powiatu mińskiego
zakończonych mini-turniejami oraz przeprowadzenie młodzieżowej ligi tenisa.

Miejsce realizacji

Mińsk Mazowiecki, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 30A, korty miejskie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci
początkujących (lipiec - sierpień - 30
godz.)

Opanowanie podstaw
operowania rakietą i piłką;
nauka czucia piłki i rakiety;
nauka podstawowych
uderzeń: FH, BH,
uproszczony serwis;
utrzymanie wymiany na
małej przestrzeni.

Wykonanie testu poprzez
toczenie, noszenie,
podbijanie i kozłowanie piłki
rakietą, trafianie piłką w
kort, progresje w rozmiarze
kortu, utrzymanie wymiany z
trenerem, utrzymanie
wymiany z innym dzieckiem.

Zajęcia doskonalące dla dzieci
grających w tenisa ziemnego - 60 godz.

Doskonalenie technik
uderzeń FH, BH, serwis

Gra na punkty z partnerem.
Przeprowadzenie mini-
turniejów
podsumowującego naukę
gry w tenisa

Letnia liga tenisa dla młodzieży (lipiec -
sierpień - 2 turnieje tenisowe z
podziałek na kategorie wiekowe)

Rozegranie meczy w ramach
ligi (mecz "każdy z każdym")

Listy uczestników oraz
tabele. Tabela wyników na
zakończenie ligi.

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

Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe nieformalnie istnieje od ponad 20 lat, jako
Stowarzyszenie od 2016 roku. Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie i rozwój tenisa ziemnego w
Mińsku Mazowieckim.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od początku działalności Stowarzyszenie regularnie prowadziło zajęcia z nauki z gry w tenisa
ziemnego zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Rokrocznie organizuje i przeprowadza
kilkanaście turniejów w kategoriach dorośli i dzieci. Regularnie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, między innymi w
ramach akcji "Lato w mieście".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

2 korty tenisowe

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Piłki do tenisa ziemnego 1 500,00    

2. Nagrody dla uczestników szkolenia 1 500,00    

3. Koordynator projektu 2 500,00    

4. Obsługa księgowa 1 000,00    

5. Materiały reklamowe 1 000,00    

6. Sędziowie i pomoc przy organizacji
turniejów

1 000,00    

7. Pomoc animatora w prowadzeniu
zajęć

1 000,00    

8. Woda i poczęstunek podczas turniejów 500,00    

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;
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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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