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URZĄD MJASTA 
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dnia ' 

podpJs ....................... .z.al ................. . 

.... Q..:j, .. Q.$ .. ?P..1.~.rr., .. ~(l!.~ .. e/4.12:)., . 
Data i miejsce złożenia oferty 

(wypełnia organ administracji publicznej) 

OFERTA/O~ERlA )J . .<SPÓLNA,11 

ORGAN IZACJ I POZARZĄDOWEJ~PODMIOTU {-OWh O KTÓRYM ~ M OWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

Z DNIA 24 KWIETN IA 2003 r. O DZ IAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLI CZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1118)11, 

REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZNEGO 

z Zakresu Zadań Publicznych Dotyczących Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu 
(rodzaj zadania publicznego2l) 

,,Pożegnanie z rolkami 2015 oraz Przywitanie z łyżwami 2015" 
(tytuł zadania publicznego) 

w okresie od 21.09.2015 do 19.12.2015 

W FORMIE 
POWI ERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN EGO 

/ WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ll 

PRZEZ 

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI 
(organ administracji publicznej) 

składana na podstawie przepisów działu li rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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I. Dane oferenta/efereRtew11· 31 

1) nazwa: HOKEJOWY KLUB SPORTOWY MIŃSK MAZOWIECKI 

2) forma prawna:41 

( *) stowarzyszenie ) fundacja 

( ) kościelna osoba prawna ) kościelna jednostka organizacyjna 

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna .............................................. . 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:51 

... nr. 33 Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 

przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:61 17.10.2011 

5) nr NIP: 822-234-94-05 nr REGON: 360151125 

6) adres: 
miejscowość: ul. Wiśniowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:71 ....................................................................... .. 

gmina: Mińsk Mazowiecki powiat: 81 Mińsk Mazowiecki 

województwo: mazowieckie 

kod pocztowy : 05-300 poczta : Mińsk Mazowiecki 

7) tel.: 512-370-061 faks: nie dotyczy 

e-mail: oldakkamil@gmail.com 

8) numer rachunku bankowego: 14 9226 0005 0010 0298 2000 0010 

nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów11 : 

a) Kamil Przemysław Ołdak- Prezes 

b) Paweł Milart - Wiceprezes 

c) Magdalena Wrzosek - Sekretarz 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, 

o którym mowa w ofercie: 91 

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu 

kontaktowego) 

Kamil Przemysław Ołdak - 512-370-061 

12) przedmiot działalności pożytku publicznego: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

Stowarzyszenie Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki działa zgodnie z ustawą o sporcie, 

ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz własnym statutem. Hokejowy Klub Sportowy Mińsk 

Mazowiecki nie prowadzi działalności gospodarczej, jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na 

celu rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności jazdy na rolkach i 

łyżwach i gry w hokeja na lodzie i rolkach. 

Celem działalności stowarzyszenia jest: 

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o 

sprzętowe oraz przestrzeń miejską. Pomoc organizacyjną 

sympatyków Klubu sportowego. 

możliwości obiektowe, 

materialną członków i 

2. Angażowanie ludności w szczególności dzieci i młodzieży do różnorodnych form fizycznych i 

aktywności ruchowej. 

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu 

sportowego. 

4. Organizowanie warsztatów, pokazów, treningów, w celu wszechstronnego rozwoju 

sprawności fizycznej i umysłowej. 

5. Organizowanie członkom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań sportowych klubu sportowego. 

7. Współpraca z innymi klubami, stowarzyszeniami i organizacjami. 
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8. Tworzenie bazy sportowej i wyposażenia klubu sportowego w oparciu o pomoc materialną 

sympatyków i sponsorów 

9. Promocja hokeja na lodzie i rolkach w środkach masowego przekazu. 

b) działalność odpłatna pożytku publicznego 
NIE DOTYCZY 

13) jeżeli oferent/ oferendl prowadzi/ prowadzą1l działalność gospodarczą: 
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców -
b) przedmiot działalności gospodarczej 

NIE DOTYCZY 

li. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej 
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej101 

I NIE DOTYCZY 

Ili. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców jazdą na rolkach - Hokejowy Klub Sportowy 
Mińsk Mazowiecki postawiło sobie za cel stworzenie możliwości nauki jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży 
poprzez organizowanie zajęć nauki jazdy na rolkach na boiskach wielofunkcyjnych w okresie letnim wraz z 
przeprowadzeniem imprezy I Miński Piknik Rolkowy wraz z I Mińskim Przejazdem Rolkowym. 
W okresie 13.07.2015 - 31.08.2015 Stowarzyszenie zaoferowało dzieciom z Mińska Mazowieckiego szereg 
zajęć z zakresu nauki jazdy na rolkach oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami oraz bardzo dużą frekwencją na I Mińskim Pikniku 
Rolkowym, chcielibyśmy umożliwić uczestnictwo w warsztatach dzieciom i młodzieży z Mińska 

Mazowieckiego. Po opanowaniu podstawowych elementów jazdy na rolkach przyszedł czas na wprowadzenie 
podstaw różnych gałęzi wrotkarstwa oraz przygotowania dzieci do jazdy na łyżwach. Nauka jazdy na rolkach 
połączona z nauką jazdy na łyżwach spowoduje, że dzieci przez cały rok mogą brać udział w zajęciach 

ruchowych, które są ze sobą powiązane i co ewidentnie poprawi bezpieczeństwo na ulicach, ale także na 
samym lodowisku, ponieważ zmniejszy się odsetek dzieci w mieście które „po raz pierwszy stykają się z 
łyżwami". 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki chcemy zaoferować dzieciom w 
tym okresie warsztaty w zakresie jazdy na rolkach - elementy freestylu, inline slalomu oraz podstaw hokeja 
na rolkach wraz z przeprowadzeniem imprezy „Pożegnanie z rolkami 2015" oraz warsztaty nauki jazdy na 
łyżwach z przeprowadzeniem imprezy „Przywitanie z łyżwami 2015". 
Będą to imprezy ogólnodostępne dla każdego mieszkańca Miasta Mińsk Mazowiecki - zarówno dla dzieci jak i 

dorosłych. 

W ramach imprezy „Pożegnanie z rolkami 2015" zorganizujemy li Przejazd Rolkowy ulicami Miasta Mińsk 
Mazowiecki, a także odbędą się warsztaty, gry i zabawy dla dzieci na obiekcie zadaszonym przy ul. 
Wyszyńskiego 56. Odbędzie się również mecz pokazowy hokeja na rolkach HKS Mińsk Mazowiecki - STH 
Siedlce (mecz seniorów w składach tych pokaże się również młodzież mińska). Termin imprezy - po uzyskaniu 
pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej wraz z MOSiR Mińsk Maz. ustalimy dogodny termin 
(koniec października - początek listopada). 
W ramach imprezy „Przywitanie z łyżwami 2015" zorganizujemy warsztaty i gry i zabawy dla dzieci na 
mińskim lodowisku. Rozegrany zostanie mecz pokazowy hokeja na lodzie dzieci i młodzieży oraz mecz 
pokazowy seniorskich drużyn HKS Mińsk Maz. - STH Siedlce. Termin {13.12.2015 ew. 19.12.2015 r.) . 

Hokejowy Klub Sportowy zorganizuje cykl warsztatów na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w 
Mińsku Mazowieckim oraz na terenie boisk wielofunkcyjnych w miejscu lodowiska miejskiego przy ul. 
Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim. 
Zajęcia rolkowe i łyżwiarskie odbywałyby się 3 razy w tygodniu dla każdej z grup. Zostaną utworzone 3 grupy: 
początkująca i średniozaawansowana dot. nauki wrotkarstwa (warsztaty inline slalomu. Freestyle) oraz grupa 
hokejowa. Niezależnie czy będą to rolki czy też łyżwy grupy będą miały taki kształt. Zajęcia rolkowe będą 
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ukierunkowane na przygotowanie dzieci do jazdy na łyżwach. Czas zajęć dla każdej z grup - 1 h. Zajęcia 

rolkowe trwać będą do końca listopada, następnie w grudniu po rozpoczęciu pracy lodowiska rozpoczną się 

zajęcia łyżwiarskie. 

Dokładna rozpiska zajęć w załączniku nr 1 do WNIOSKU. 

Każde zainteresowane dziecko może zapisać się na warsztaty maksymalnie 2 razy w tygodniu (z trzech 

możliwych dni). Może zapisać się np. tylko na zajęcia wtorkowe na grupę początkującą, ale również może 

przychodzić 2 razy w tygodniu np. we wtorki i soboty. Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest w terminach 

wyznaczonych przez HKS Mińsk Maz. zgłoszenie go na konkretny warsztat, konkretnego dnia. Przykład 

zgłoszenia: 

,,Zgłaszam mojego syna na warsztaty w msc. październiku. Wszystkie wtorki i czwartki - grupa początkująca". 

Chcemy zachęcić dzieci do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu na rolkach oraz łyżwach. 

W tym celu podczas warsztatów i imprez nauczymy dzieci prawidłowo poruszać się na rolkach i łyżwach oraz 

zaznajomimy z hokejem na rolkach i łyżwach. 
Chcemy również kontynuować zajęcia ogólnorozwojowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych na sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (1 raz w tygodniu po 1 h). 

Stowarzyszenie nie może udźwignąć ciężaru finansowego organizacji wyżej opisanych zajęć rolkowych, 

łyżwiarskich i ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych, ponieważ koszty samego 

wynajmu obiektu zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 56 przerastają możliwości finansowe 

Stowarzyszenia. 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn 

oraz skutków 

Potrzeby: duże zainteresowanie jazdą na rolkach oraz łyżwach wśród mińskich dzieci i młodzieży, 

która do tej pory nie miała możliwości doskonalić nauki jazdy na rolkach pod okiem 

wykwalifikowanych instruktorów. W związku z możliwością jazdy na rolkach na boiskach 

wielofunkcyjnych przy ul. Wyszyńskiego 56, które są zadaszone możliwa jest kontynuacja szkolenia 

w formie warsztatów w „deszczowe jesienne miesiące" co nie byłoby możliwe na obiekcie „pod 

chmurką". 

Adresatami tych zajęć będą dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego bez konieczności korzystania 

z podobnych ofert w Warszawie czy Siedlcach. 

Dzięki udziałowi w warsztatach rolkowych i łyżwiarskich dzieci będą doskonalić swoje umiejętności 

zarówno wrotkarskie jak i łyżwiarskie. Pokazanie dzieciom różnych form wrotkarstwa m.in. 

Freestyle czy też inline slalomu spowoduje, iż dzieci będą bezpieczniejsze na naszych miejskich 

drogach. A korzystanie z mińskiego skateparku nie będzie kończyło się kontuzjami. 

W chwili obecnej dzieci potrafiące poruszać się do przodu, zaczynają eksperymentować: zaczynają 

skakać, jeździć tyłem itp. Musimy dzieciom wytłumaczyć na czym to polega i jak prawidłowo 

wykonywać proste ewolucje. 
Jesteśmy pierwszym i jedynym w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszeniem propagującym zdrowy 

tryb życia poprzez aktywność fizyczną w formie nauki jazdy na rolkach. 

Aby móc jak najlepiej realizować cele zawarte w statucie Stowarzyszenia, a tym samym dotrzeć z 

naszą ofertą do jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży wskazana by była pomoc finansowa Miasta, 

gdyż zrealizowanie planu założonego na bieżący sezon przekracza możliwości finansowe 

Stowarzyszenia. 
Wynajęcie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ul. Wyszyńskiego 56, wyna1ęc1e 

lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 

Mazowieckim, ubezpieczenie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu ochronnego i treningowego oraz 

organizacja imprez promujących wrotkarstwo i łyżwiarstwo to duży ciężar finansowy, którego 

Stowarzyszenie nie udźwignie. 
Z drugiej strony wprowadzenie i pobieranie opłat za naukę jazdy na rolkach może być skuteczną 

barierą finansową przynajmniej dla części młodych ludzi chcących uprawiać te dyscypliny sportu. 

Projekt ten powinien uzyskać dofinansowanie, ponieważ w całym Powiecie Mińskim nie ma innej 

organizacji pozarządowej, która wykonywałaby podobne zadania w zakresie propagowania i 

rozwijania kultury fizycznej i sportu w tak szerokim zakresie tj. nauki jazdy na rolkach, nauki jazdy 

na łyżwach i hokeja. 
Jest baza - trzeba ją umiejętnie, z korzyścią dla społeczeństwa, szczególnie dla dzieci wykorzystać i 

zagospodarować. 
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego 

ADRESACI ZADANIA : 

Dzieci i młodzież ze szkól podstawowych i gimnazjum z Miasta Mińsk Mazowiecki - 100 osób- dzieci 

uczestniczące w warsztatach i imprezach promujących rolki i łyżwy 11Pożegnanie z rolkami 2015'~ 

11 Powitanie z łyżwami 2015'~ 

50 - dorosłych - opiekunowie dzieci oraz osoby zainteresowane rolkami i łyżwami uczestniczący w 

imprezach promujących rolki i łyżwy 11Pożegnanie z rolkami 2015'~ 11 Powitanie z łyżwami 2015". 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania 
publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia 
standardu realizacji zadania. 11l 

I NIE DOTYCZY 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent / oferenci1l otrzymał / otrzymali 1l dotację na 
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, 
które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania 
dotacji .11l 

Nie dotyczy 

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

Naszym celem jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, w szczególności jazdy na rolkach 

oraz łyżwach, a także rozbudzenie wśród uczestników umiłowania do sportu, a jednocześnie rozwoju ich 

indywidualnych umiejętności i zasady fair-play. 

Swoimi działaniami chcemy zachęcić do uprawiania przez cały rok jazdy na rolkach oraz łyżwach. 

Grupą docelową są w szczególności dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego traktując to jako formę 

spędzania wolnego czasu. 

Dodatkowymi celami działalności stowarzyszenia są: 

A. Wdrażanie uczestników do samodzielności i odpowiedzialności za innych, 

B. Tworzenie możliwości współdziałania w grupie, 

C. Czynny wypoczynek w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej, 

D. Propagowania sportu jako zdrowego stylu życia. 

Naszym celem jest stworzenie możliwości trenowania nauki jazdy na rolkach oraz łyżwach wśród dzieci i 

młodzieży z Mińska Mazowieckiego bez konieczności korzystania z podobnych ofert w Warszawie czy 

Siedlcach. 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI - boiska wielofunkcyjne przy ul. Wyszyńskiego 56 a w sezonie zimowym -
Lodowisko, sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12
l 

Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki w sezonie jesiennym planuje prowadzenie warsztatów 

nauki jazdy na rolkach, w szczególności Freestyle, inline slalomu oraz podstaw hokeja na rolkach 

wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi z elementami ćwiczeń korekcyjnych na sali gimnastycznej, a 

w sezonie zimowym warsztatów łyżwiarskich na miejskim lodowisku. 

Przewidujemy zorganizowanie 2 imprez - ,,Pożegnanie z rolkami 2015" oraz „Powitanie z łyżwami 

2015". 
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Będą to imprezy ogólnodostępne dla każdego mieszkańca Miasta Mińsk Mazowiecki - zarów no dla 

dzieci jak i dorosłych . 

W ramach imprezy „Pożegnanie z rolkami 2015" zorganizujemy li Przejazd Rolkowy ulicami Miasta 

Mińsk Mazowiecki, a także odbędą się warsztaty, gry i zabawy dla dzieci na obiekcie zadaszonym przy 

ul. Wyszyńskiego 56. Odbędzie się również mecz pokazowy hokeja na rolkach HKS Mińsk Mazowiecki 

- STH Siedlce (mecz seniorów w składach tych pokaże się również młodzież mińska). Termin imprezy 

- po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej wraz z MOSiR Mińsk Maz. 

ustalimy dogodny termin (koniec października - początek listopada). 

W ramach imprezy „Przywitanie z łyżwami 2015" zorganizujemy warsztaty i gry i zabawy dla dzieci na 

mińskim lodowisku. Rozegrany zostanie mecz pokazowy hokeja na lodzie dzieci i młodzieży oraz mecz 

pokazowy seniorskich drużyn HKS Mińsk Maz. - STH Siedlce. Termin (13.12.2015 ew. 19.12.2015 r.). 

Przewidujemy utworzenie 3 grup - początkującej, średniozaawansowanej i hokejowej (dot. zarówno 

zajęć rolkowych jak i łyżwiarskich). Zajęcia łyżwiarskie mają być kontynuacją zajęć rolkowych, aby 

przez cały czas dzieci mogły aktywnie spędzać wolny czas. 

Nauka będzie przebiegać w formie warsztatów, w których uczestniczyć będą 3 grupy pod okiem 

instruktorów. Maksymalna liczba osób na warsztacie 15 osób w każdej grupie. Na warsztaty 

zapisujemy się na konkretny dzień w danym miesiącu i na konkretną grupę (następnie opiekun 

prawny/opiekuni prawni wypełniają zgodę na uczestnictwo dziecka w warsztatach). W sytuacji 

większego zainteresowania możliwe będzie powiększenie grup. Możliwe jest zapisanie się na jeden 

konkretny warsztat w miesiącu, a także na 2 warsztaty tygodniowo, w zależności od potrzeb i 

możliwości czasowych. 

W okresie realizacji zadania przewidujemy zorganizowanie na boiskach wielofunkcyjnych: 33 h godz. 

warsztatów dla grupy początkującej, 33 h warsztatów dla grupy średniozaawansowanej oraz 32 h dla 

grupy hokejowej. Na lodowisku: 3 h dla grupy początkującej oraz 3 h dla grupy 

średniozaawansowanej i hokejowej (po połowie lodowiska dla każdej z grup), a także 13 h zajęć 

ogólnorozwojowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych(pierwsze zajęcia 28.09.2015). Możliwe jest 

zapisanie się na cały okres trwania zadania jednak przed każdym nowym miesiącem trzeba 

potwierdzić deklarację uczestnictwa (mailowo na adres rolkowy.minsk@gmail.com). 

W miesiącu wrzesień zostanie rozpoczęta akcja promocyjna. Osoby chętne chcące zapisać dziecko na 

zajęcia - ćwiczenia na sali gimnastycznej - powinny do dnia 26.09.2015 r. złożyć deklarację 

uczestnictwa w zajęciach. Na zajęcia rolkowe na miesiąc wrzesień - termin deklaracji 22.09, 

październik 28.09, listopad 29.10, grudzień 27.11. (Możliwe jest złożenie deklaracja na cały okres 

trwania zajęć - j.w). 

Co miesiąc dzieci będą ubezpieczane. 

Zajęcia odbywać się będą we wtorki, czwartki i soboty. W momencie uzyskania dotacji -

zarezerwujemy obiekt. Będą to na pewno - w tygodniu - godziny popołudniowe po lekcjach dzieci 

mniej więcej w godzinach 17-20, a w weekend godziny przedpołudniowe (9-11). Długość warsztatów 

dla każdej z grup 1 h. 

Zajęcia na sali gimnastycznej 1 raz w tygodniu środa godz. 17.00 - 18.00 

Zajęcia na lodowisku - zaraz po uzyskaniu decyzji o uzyskaniu dotacji zostanie zarezerwowane 

lodowisko (2 razy w tygodniu po 1 h - jeśli lodowisko ruszy od 1 grudnia będzie to 6 zajęć po 1 h -

przygotowujących dzieci do jazdy na łyżwach). 

W miesiącach wrzesień - październik 2015 planujemy przeprowadzić akcję promocyjną w mieście. 

Akcja ta ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży naszego miasta do udziału w naszych warsztatach. 

Aby bezpiecznie brać udział w warsztatach hokejowych niezbędne jest także zakupienie chociażby 

kilku podstawowych ochraniaczy dla dzieci - w sytuacji gdyby któreś dziecko nie posiadało np. kasku 

hokejowego czy też innego sprzętu do treningu. 

Głównym zamierzeniem Stowarzyszenia jest wprowadzenie warsztatów, dzięki którym dzieci bez 

obaw będą mogły zamienić rolki na łyżwy oraz zapoznanie się z szeregiem ciekawych dyscyplin takich 
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jak: Freestyle, jazda szybka, hokej. Dyscypliny te nie są niebezpieczne. Dzieci same na własną rękę 

próbują skakać, jeźdz ić na „wyścigi" oraz „jeźdz ić" za krąż kiem z kijem hokejowym - naszym 

zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że to co robią jest ciekawą formą spędzen ia czasu ale należy 

przy tym zachowywać szczególną ostrożność i doskona lić swoje um iejętności . 

Kulminacją warsztatów będą imprezy, które będz iemy chcieli zorganizować na boiskach 

wielofunkcyjnych „Pożegnanie z rolkami 2015" oraz „Powitanie z łyżwami 2015". 

9. Harmonogram13l 

Zadanie publiczne rea lizowane w okresie od 21.09.2015 do 19.12.2015 

Poszczególne działania w zakresie Terminy realizacji 
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za 

realizowanego zadania publicznego 14
) poszczególnych działań 

działanie w zakresie realizowanego zadania 
publicznego 

Akcja promocyjna 
Wrzesień - październik 

Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 
2015 

Zakup sprzętu niezbędnego do 
Wrzesień - listopad 2015 Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 

prowadzenia zajęć 

Ubezpieczenie uczestników zajęć 21.09 -19.12.2015 Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 
Wynajęcie boisk wielofunkcyjnych oraz 

21.09 -19.12.2015 Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 
sali gimnastycznej 

Wynajęcie lodowiska 01.12. - 19.12.2015 Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 
Prowadzenie warsztatów 21.09 -19.12.2015 Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 

Organizacja imprezy „ Pożegnanie z Przełom październik -
Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 

rolkami 2015" listopad 
Organizacja imprezy „Przywitanie z 

13.12 lub 19.12.2015 Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki 
łyżwami" 

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15
l 

Wsparcie finansowe udzielone przez Miasto Mińsk Mazowiecki zostanie wykorzystane w głównej mierze na 
wynajęcie boisk oraz sali gimnastycznej, a także na wynagrodzenie dla fizjoterapeuty oraz instruktorów 
wrotkarstwa zapraszanych na warsztaty, ubezpieczenie uczestników zajęć, zakup niezbędnego sprzętu do 
prowadzenia zajęć, co tym samym umożliwi udział w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach wszystkim 
chętnym zapisanym dzieciom. 
W dalszej perspektywie czasu daje to możliwość wyszkolenia jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży w 
zakresie jazdy na rolkach i łyżwach, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa na mińskich ulicach ale 
również na mińskim lodowisku. 
Realizacja zadania przyczyni się również do upowszechnienia rolek i łyżew, a także popularyzacji bezpiecznej 
jazdy i hokeja wśród mieszkańców naszego Miasta . 
Jedną z najważniejszych korzyści płynących z realizacji tego zadania jest pokazanie młodzieży szkolnej 
alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez sport i rekreację oraz w głównej mierze naukę i 
poprawę tec,hniki jazdy na rolkach i łyżwach. 
Realizacja zadania wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa korzystania z rolek na ulicach miasta, a także 
lodowisku gdzie corocznie zdarzają się wypadki spowodowane brawurową jazdą. 
Stowarzyszenie zapewnieni alternatywną, bezpieczną formę spędzania wolnego czasu, a także poprawi 
kondycję fizyczną uczestników zajęć. 
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I 

li 

Ili 

IV 

IV. Ka lkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

~ 
.! 

Koszt 
z tego 

> do pokrycia 
Rodzaj kosztów161 ;: 

całkowity (w ..,. o z wnioskowanej 
QJ ~ ~ z/) 
t; "' dotacji (w z/) o "' o C .E C "O 
"O .!!!. .!!!. .... 'iij' 
' V N N ,.,, 

"' "O 
,g o o 

:,.: o:: 

Koszty 
merytoryczne'"' 

po stronie HKS Mińsk Maz. 

1) Koszty prowadzania zajęć m.in. 1 6600 zadanie 6600,00 6600,00 
wynagrodzenie dla fizjoterapeuty, 

zapraszanych instruktorów, obsługa 
księgowa, organizacja imprezy 

„Pożegnanie z rolkami 2015" oraz 
„Przywitanie z łyżwami", wykupienie 

ubezpieczenia OC dla uczestników 
warsztatów, zakup sprzętu i 
wyposażenia rolkowego i 

łyżwiarskiego zakup dyplomów 
pamiątkowych i inne. 

20 h 1960,00 1960,00 
98 

2) Wynajęcie boisk wielofunkcyjnych 
przy ul Wyszyńskiego 56 

6 240 h 3) Wynajęcie lodowiska, 1440,00 1440,00 

Koszty obs/ugi201 zadania publicznego, 
w tym koszty administracyjne po 
stronie HKS Mińsk Maz. 191

: 

1) Wolontariusze przy organizacji 104h 10złx3 h 
3120,00 0,00 

warsztatów (3 osoby) os 

2) Wolontariusze przy organizacji 
Imprez „Pożegnanie z h 
rolkami 2015" oraz 10h lOzłxlO 1000,00 0,00 

„Powitanie z łyżwami os 
2015"(10 osób) 

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia 
i promocji po stronie HKS Mińsk Maz. 

250,00 0,00 19) . 

50 5 Szt. 
1) Plakaty 

Ogółem: 14 370,00 10 000,00 
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z tego 
z finansowych 

środków Koszt 
własnych, do pokrycia 
środków z z wkładu osobowego, 

innych źródeł, w tym pracy 
w tym wpłat społecznej członków 

i opiat i świadczeń 
adresatów wolontariuszy 

zadania (wzl) 
publicznego171 

(wzl) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 3120,00 

0,00 1000,00 

250,00 0,00 

250,00 4120,00 



2. Przewidywane źródła finansowania zadania pub licznego 

1 Wnioskowana kwota dotacji 
10 000,00 zł 69,59% 

2 Środki finansowe wlasne171 

0,00 zł 0,00% 
3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środk i finansowe wymienione 

w pkt. 3.1-3.3)111 250,00 zł 1,74% 
3.1 wpłaty i opiaty adresatów zadania publicznego171 

0,00 zł 0,00% 
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje 

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z 
funduszy strukturalnych)171 0,00 zł 0,00% 

3.3 Pozostałe - składki członkowskie 

250,00 zł 1,74% 
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 

4120,00 zł 28,67% 
5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4) 

14 370,00 zł 100% 

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21
) 

Informacja o tym, 
czy wniosek (oferta) Termin rozpatrzenia -

Nazwa organu administracji publicznej 
Kwota środków 

o przyznanie środków przypadku wniosków (ofert) 
lub innej jednostki sektora finansów 

(wzl) 
zostal(-a) rozpatrzony(-a) nierozpatrzonych 

publicznych pozytywnie, czy też nie do czasu złożenia niniejszej 
zostal(-a) jeszcze oferty 
rozpatrzony(-a) 

Nie dotyczy TAK/NIE11 

TAK/NIE11 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu : 

Do tej pory Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez pracę społeczną, jednak z 
uwagi na rozwój naszej działalności oraz coraz większą liczbę dzieci chętnych do udziału w zajęciach 
na rolkach, uważamy że jest potrzeba wsparcia finansowego naszych działań ze strony miasta. 
Boiska wielofunkcyjne przy mińskim basenie umożliwiają nam trenowanie przez cały rok - jednak 
koszt wynajmu boisk przerasta możliwości finansowe Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie nie chce zajmować się tylko sportem jakim jest nauka jazdy na rolkach, ale także 
nauką jazdy na łyżwach oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na mińskich drogach i lodowisku, 
dlatego chcemy aby każde dziecko potrafiło prawidłowo jeździć na rolkach i łyżwach w miejscach do 
tego dostosowanych. 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22

l 

1. Instruktor/trener - nauka jazdy na rolkach - 1 osoba 

2. Fizjoterapeuta - 1 osoba 

3. Wolontariusze - praca w przygotowaniu sprzętu, boisk do zajęć, organizacja warsztatów, 

prowadzenie zajęć - 3 osoby 

4. Wolontariusze - pomoc przy organizacji imprez „Pożegnanie z rolkami 2015" oraz 

„Powitanie z łyżwami 2015" - 10 osób 

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oforentów1
) przewidywane do wykorzystania przy realizacji 

zadania 23
) 

WKŁAD RZECZOWY: 

1. Transport - wykorzystanie samochodów prywatnych w celu przewozu sprzętu 
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zawodników 

2. Narzutki, pachołki, ringo, krążki itp. 

3. Promocja rolek, łyżew oraz bezpiecznego poruszania się po mieście w gazetach 

portalach internetowych 

3. Informacja o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej 

Od 2 lat HKS Mińsk Mazowiecki oferuje naukę hokeja na rolkach - organizowaliśmy zajęcia dla 

dzieci w soboty na boiskach wielofunkcyjnych znajdujących się na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki. 
Od kwietnia 2015 r. instruktorzy Hokejowego Klubu Sportowego Mińsk organizują zajęcia nauki 

jazdy na rolkach 3 razy w tygodniu oraz od 01.06.2015 r. zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 

ćwiczeń korekcyjnych na sali gimnastycznej (1 raz w tygodniu). 

W zajęciach rolkowych oraz zajęciach na sali gimnastycznej uczestniczy w sumie 80 dzieci oraz 15 

rodziców. 
W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie zorgan izowało i przeprowadziło zajęcia dla dzieci i 

młodzieży w zakresie nauki jazdy na rolkach oraz I Miński Piknik Rolkowy wraz z I Mińskim 

Przejazdem Rolkowym ulicami Miasta Mińsk Mazowiecki (zajęcia 13.07.2015 do 31.08.2015, 

Piknik 23.08.2015). 
Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w zawodach hokejowych w Północno - Wschodniej Lidze 

Hokeja na Lodzie oraz meczach pokazowych hokeja na rolkach. 

W związku z coraz gorszymi warunkami atmosferycznymi Hokejowy Klub Sportowy Mińsk 

Mazowiecki chcąc umożliwić wszystkim zainteresowanym dalszą naukę jazdy na rolkach planuje 

przenieść zajęcia na obiekt znajdujący się przy ul. Wyszyńskiego 56. 

Umożliwi to zorganizowanie takich imprez jak: ,,Pożegnanie z rolkami 2015" oraz „Przywitanie z 

łyżwami 2015", a także urozmaicenie zajęć poprzez prowadzenie warsztatów: jazdy szybkiej, 

Freestyle, inline slalomu oraz hokeja na rolkach. 

Nikt poza naszym Stowarzyszeniem nie oferuje nauki jazdy na rolkach dlatego wychodzimy 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i w okresie 21.09 - 19.12.2015 chcemy rozpocząć na 

szeroką skalę szkolenie dzieci i młodzieży z Mińska Mazowieckiego. 

4.lnformacja, czy oferent/oferenci1
) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o 

którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

I NIE DOTYCZY 

Oświadczam (-y-), że: 
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie d z iałalności pożytku publicznego 

oferenta/ oferentów1l; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1
l opłat od adresatów zadania; 

3) oferent/oferenci
1
l jest/są1 l związanyf--rut niniejszą ofertą do dnia 19.12.2015 

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i 

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 

których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych {Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

5) oferent/oferenci
1
l składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)/zalega( ją) 1 l z opłacaniem należności z tytułu 

zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1 l ; 
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądo•.vym/właściwą 

ewidencją1 l; 
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7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
faktycznym. 

Załączniki: 

. ..... ~~;J~ti~·~ł.~~.~ .. 
PREZES 

Hokajowy.Klub.Sportowy.Mii\.s~.Maw.wiecki 

CY~.ld.~ ... J\~A .... .v~ ~.~ .J\JO ~ 
(podpis osoby upoważnionej ~ 

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń wol i w imieniu 

oferenta/oferentów11 

Data 03.09.2015 HOl:EJOWY KLUB SPORTOWY 
MIŃSK MAZOWIECKI 

u l Wi,5niowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

NIP 8222349405, Regon 360151125 

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 

Poświadczenie złożenia oferty251 

l ! RZAD MIASTA 
,"t't I r,isI" MAZOWIECKI 

,, v.J;r,i:\l p , (lmocjl, Kultnry i Sportn 
. : Komtytucji 3 Majfl 1 
. ., • ,, i\ .1 ,...,., r~ ...... ,...1..- ~ 

In spektor 
ei/,~ 

· .. fo r ta Dąbrowska 
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