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Załączniki do rozporządzenia inistra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(poz. ...)
z dnia

20!3 -05- 14
zal .....

Cg.........

........

Załącznik nr 1

WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypeł nić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „tyabie~/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
Gmina Miasto Mrągowo

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznego')

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne,
organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych.
Puchar Warmii i Mazur
Data
rozpoczęcia

22.05.2018

Data
zakończenia

14.08.2018

II. 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 od adresu siedziby)
MSIS — Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych,
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
NIP: 7422231004 , KRS: 0000345329
Bank PEKAO SA nr konta bankowego: 18 1240 1617 1111 0010 7438 9749
1. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób
upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących

Mariusz Narel, 883 129 609, mariusznarelWgmail.com,

oferty (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer

faksu, adres strony internetowej)
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Głównymi celami zadania są:
•
propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci
nawiązywanie nowych znajomości wśród uczestników turnieju
wychowanie poprzez sport
integracja różnych środowisk społecznych
•

przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i ich rodzin

•
zwiększenie zainteresowania regionem w Polsce
Cele zostaną zrealizowane, poprzez przeprowadzenie cyklu piłkarskich turniejów ogólnopolski w Mrągowie dla dzieci, na Stadionie
Miejskim w Mrągowie. Podczas zawodów rozpowszechniane będą materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i
przemocy.
Pierwszy turniej zostanie rozegrany w dniach 25-27 maja 2018 roku, na Stadionie Miejskim w Mrągowie program turnieju:
27.05.2018 (piątek) — rozpoczęcie godzina 18:00 na Stadionie Miejskim — boisko ze sztuczną nawierzchnią, zakończenie 20:00
28.05.2018 (sobota) - rozpoczęcie godzina 8:00 na Stadionie Miejskim — boisko ze sztuczną nawierzchnią, zakończenie 16:00

2)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zada ń okreś lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie może być dł uższy niż 90 dni.

1

29.05.2018 (niedziela) - rozpoczęcie godzina 8:00 na Stadionie Miejskim — boisko ze sztuczną nawierzchnią, zakończenie 15:00
Drugi turniej zostanie rozegrany w dniach 16-17 czerwca 2018 roku, na Stadionie Miejskim w Mrągowie program turnieju:
16.06.2018 (sobota) - rozpoczęcie godzina 8:00 na Stadionie Miejskim — boisko ze sztuczną nawierzchnią, zakończenie 16:00
17.06.2018 (niedziela) - rozpoczęcie godzina 8:00 na Stadionie Miejskim — boisko ze sztuczną nawierzchnią, zakończenie 15:00
W turniejach czynnie uczestniczyć będą dzieci w wieku do lat 10. Wstęp będzie wolny dla wszystkich mieszkańców Mrągowa, a zwłaszcza
tych, którzy na co dzień narażeni są na działania ryzykowne dla zdrowia. Turniej jest skierowany do zawodników oraz do osób kibicujących
(rodzice, mieszka ńcy Mrągowa, dzieci i młodzież), aby pokazać że przez sport moż na doprowadzić do zdrowego życia społecznego, bez
korzystania z używek zagrażających zdrowiu i życiu. Chcemy pokazać, że piłka noż na może być świetnym spędzaniem wolnego czasu
wolnym od zagrożeń działa ń ryzykownych. Ale także może prowadzić do poprawy jakości życia poprzez cięż ką pracę i ciągłe
samodoskonalenie się, bez względu na aktualny status społeczny i miejsce zamieszkania. Chcemy propagować zasady Fair Play w życiu
codziennym przez piłkę noż ną.
Uczestnikami zawodów będą drużyny z 6 województw reprezentujących miasta takie jak Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn,
Suwałki, Łomża, Łęczna, Płock, Elbląg. Około 240 zawodników, 400 rodziców. Rozegranie łącznie 93 meczów wśród 22 drużyny z całej
Polski, w tym reprezentantów Mrągowa. Przewidywana liczba kibiców ponad 500.
Informujemy, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, organizowane przez nas imprezy nie będą miały charakteru
masowego.
2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Rezultatami realizacji zadania publicznego będą:
- promocja zdrowego stylu życia
- zwiększenie aktywności sportowej wś ród dzieci
- uświadomienie uczestników na temat zagrożeń wynikających używania alkoholu i narkotyków oraz skutków stosowania
przemocy
- pokazanie dzieciom i młodzieży właściwego sposobu spędzania czasu wolnego
- zainteresowanie dzieci i młodzież piłką nożną
- promocja Miasta
- zwiększenie świadomości na temat profilaktyki uzależnień.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

5883

5000

do poniesienia
ze środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z innych
źródeł, wkładu osobowego
lub rzeczowego'
(zł)
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Koszt całkowity

Rodzaj kosztu

(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej dotacji3
(z!)

Lp,

Zakup rzeczy: nagród, pucharów,
niezbędnych do wykonania zadania.

ł

upominków

Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy frobieran-ie2-k/ niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
3)
i faktycznym;
4) oferent*/~ składający niniejszą ofertę nie zalega {-ję-rizalcga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega jar/zalęga ( ją)* z opłacaniem należności Mffirslacthlicrigmbiza~Zenie
Inicjatyw Spc
społeczne.
snwska 26
11-700 Mrągowo,
NIP 7422231004, REGON 280463792
"- c..)f•'z
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
Data

ił. i25'

2 ol

Zał«znik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Są dowym — potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
2

