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: Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta m. st.
Warszawy: 508, Kod pocztowy: 04-680, Poczta: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica:
Wiązana , Numer posesji: 20j, Województwo: mazowieckie, Powiat: Warszawa, Gmina: Wawer
(dzielnica), Strona www: https://uks-wawer.pl; https://www.facebook.com/ukswawerwarszawa,
Adres e-mail: ukswawer@gmail.com, Numer telefonu: 500098741,
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)

Weronika Traczewska
Adres e-mail: ukswawer@gmail.com Telefon: 500098741

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Pływacki Dzień Dziecka - zawody pływackie dla dzieci i
młodzieży

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

26.04.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.06.2021

Opis zadania
Zadanie polega na zorganizowaniu sportowych zawodów pływackich z okazji Dnia Dziecka. Zawody
zostaną przeprowadzone na początku czerwca (prawdopodobnie 4, 5 lub czerwca) .
Zawody maja na celu popularyzację sportu jako sposobu spędzania czasu, dbania o rozwój fizyczny
dzieci i młodzieży oraz rywalizacji w duchu fair play.
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas w różnych konkurencjach (styl dowolny, styl
grzbietowy, styl klasyczny, styl motylkowy) na dystansach 25 m i 50 m. Klasyfikacja będzie
prowadzona oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w poszczególnych kategoriach wiekowych. Za
pierwsze trzy miejsca w danej konkurencji, w każdej z kategorii zostaną przyznane dyplomy i
medale. Dodatkowo w najmłodszej kategorii rocznikowej (rocznik 2013 i młodsze) pamiątkowy
dyplom i medal otrzyma każdy uczestnik.
Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat (rocznik 2006-2014) regularnie trenujące,
jak również dopiero zaczynające swą przygodę z pływaniem. W zawodach będzie mogło wziąć udział
70 dzieci.
Miejsce realizacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wawer - Pływalnia Anin ul. V Poprzeczna 22, Warszawa

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba zawodników

70

listy startowe / listy z
wynikami z zawodów

Liczba rozegranych konkurencji

8

regulamin zawodów, listy
startowe / listy z wynikami z
zawodów

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
Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa działa na terenie Wawra od 10 lat i prowadzi szkolenie
sportowe w ramach dwóch sekcji sportowych - pływackiej i pięcioboju nowoczesnego. Szkolenie
sportowe realizowane przez Klub pomaga w rozwijaniu uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży oraz realizowaniu ich pasji. Misją i statutowym celem Klubu jest upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wychowywanie ich w duchu sportowej
rywalizacji, szacunku do rywala i gry fair play.
Po kilku latach naszej pracy widoczne są jej efekty, gdyż nasi zawodnicy zdobywają czołowe miejsca,
w tym miejsca na podium, nie tylko w zawodach lokalnych, ale również zawodach ogólnopolskich i
międzynarodowych.
Jednym z wychowanków Klubu jest Maciej Konarski (zawodnik UKS Wawer Warszawa w latach
2013-2017, obecnie zawodnik UKS GIM 92 Ursynów), reprezentant Polski, wielokrotny medalista
zawodów okręgowych i ogólnopolskich, w tym wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski w
swojej kategorii wiekowej.
Obecnie zawodnikiem Klubu jest Tomasz Bocheński - Wicemistrz Polski w dwuboju nowoczesnym w
kategorii młodzików (2020).
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
UKS Wawer Warszawa ma wieloletnie doświadczenie w organizacji zawodów pływackich. W latach
2013-2018 Klub, przy wsparciu Dzielnicy Wawer, organizował coroczne zawody pływackie z okazji
Święta Niepodległości. Każdorazowo zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i
młodzieży.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby osobowe:
- trenerzy zatrudnieni w Klubie,
- członkowie Klubu w ramach nieodpłatnej pracy lub wolontariatu (obsługa biura zawodów).
Zasoby rzeczowe:
Komputer, drukarka i inny sprzęty potrzebne do przeprowadzenia zawodów.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

wynajęcie torów na basenie

2 000,00

2.

obsługa informatyczno-techniczna
zawodów (w tym sędziowie, ratownik
medyczny)

3 500,00

3.

zakup nagród, upominków, medali i
dyplomów

5 000,00
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Z innych
źródeł

4.

materiały promocyjne (przygotowanie,
wydruk/udostępnienie)

500,00

5.

ubezpieczenie OC

150,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11 150,00

9 150,00

2 000,00

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..............................
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Załączniki:
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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