
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ll'-l-lll~ 
i' df ~U 'A~L 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: ~ C{((2_ 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach 
Zaznaczenie gwia~dką, np.: ,,pobieranie* /niepobieranie~" OMJ~~~t~a~~~fł&-r iewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
pm widłową. Pc,yklad, "'"''""'' • / olepobieca ole'". f ~I 

dnfo , 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie )(}J;Jiii<l,,H~,~,;1;-~J~_ 

1. Organ administracji publicznej, Miasto Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1l Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

4. Tytuł zadania publicznego 
Zajęcia nauki hokeja na lodzie dla dzieci i młodzieży wraz z 
przeprowadzeniem imprezy Łyżwiarskie Mikołajki 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 

I 
14.11.2016 I Data 

I 
31.12.2016 

rozpoczęcia zakończenia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów}, forma prawna, numer l{rajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby} 

HOKEJOWY KLUB SPORTOWY MIŃSI{ MAZOWIECKI 
ul. Wiśniowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej - nr 33 
2, Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Kamil Przemysław Ołdak - Prezes - 512-370-061 
tym dane osób upoważnionych do 

Paweł Milart - Wiceprezes - 608-107-329 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. email: rolkowy.minsk@gmail.com 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

www.facebook.com/ro1kowyminsk2 numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. 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 

HKS Mińsk Mazowiecki planuje przeprowadzić 31 godzin zajęć nauki hokeja na lodzie na miejskim lodowisku znajdującym się 
przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim. 

Zajęcia odbywać się będą w okresie 05.12.2016 - 31.12.2016 r.: 

• w 3 poniedziałki o godz. 17.00 -18.00 (wynajęcie 1/3 lodowiska)- zajęcia hokeja na lodzie dla najmłodszych dzieci 

• w 4 wtorki o godz. 20.00 - 22.00 (całe lodowisko) - zajęcia hokeja na lodzie dla młodzieży i dorosłych 

• w 4 czwartki o godz. 17.00-18.00 (wynajęcie 1/3 lodowiska)- zajęcia hokeja na lodzie dla najmłodszych dzieci 

oraz o godz. 20.00 - 22.00 (całe lodowisko) - zajęcia hokeja na lodzie dla młodzieży i dorosłych 

• w 4 soboty o godz. 8.00- 9.00 (całe lodowisko) - zajęcia hokeja na lodzie dla najmłodszych dzieci 

• w 2 niedziele o godz. 8.00 -10.00 (całe lodowisko) - zajęcia hokeja na lodzie dla młodzieży i dorosłych 

W ramach przedmiotowego zadania planujemy przeprowadzić w msc. listopad akcję promocyjną poprzez portale 

społecznościowe, strony internetowe (MOSiR, Urzędu Miasta i lokalnych gazet). 

Po opanowaniu podstawowych elementów hokeja na rolkach HKS Mińsk Mazowiecki chce przeprowadzić zajęcia nauki 

hokeja na lodzie dla dzieci które opanowały podstawy hokeja na rolkach oraz zaprosić nowe osoby do treningów- w związku 

z tym zajęcia będą podzielone dla najmłodszych dzieci oraz starszych, młodzieży oraz rodziców (którzy również jeździli na na 
zajęciach rolkowych). 

Aby zajęcia te mogły się odbyć potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Będą to 2 bramki hokejowe z siatkami, wkrętarka z 

wiertlem do lodu, krążki (100 szt.), łyżwy bramkarskie, których nasz mały bramkarz nie posiada (łyżwy bramkarskie są bardzo 

l) 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. 

z) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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drogie - nie stać rodziców na zakupienie łyżew) oraz zestaw podstawowych ochraniaczy dla nowych dzieci. 
Do tej pory korzystaliśmy na zajęciach rolkowych z bramek hokejowych, które są przeznaczone jedynie do gry w hokeja na 
rolkach (lekka konstrukcja). W zimę używa się innych bramek (cięższych oraz ze specjalnymi bolcami dzięki którym bramka się 
nie przesuwa po lodzie). Aby taka bramka mogła zostać zamocowana na lodzie potrzebna jest wkrętarka z wiertłem do lodu 
(nawierca się małe dziury w które wkładana jest tulejka od bramki). 
Hokejowy Klub Sportowy zorganizuje serie treningów w grudniu - 5 razy w tygodniu- utworzone zostaną 2 grupy - każda po 
15 osób. 1 grupa - najmłodsi hokeiści - początkujący oraz 2 grupa młodzież i dorośli - średniozaawansowani hokeiści. 

Zajęcia dla najmłodszych dzieci (poniedziałki 17.00 -18.00, czwartki 17.00 -18.00 soboty 8.00 - 9.00), zajęcia dla młodzieży i 

dorosłych (wtorki i czwartki 20.00 - 22.00 oraz niedziele 8.00 - 10.00). 
HKS Mińsk Mazowiecki planuje również przeprowadzić 1 imprezę promującą łyżwy oraz hokej na lodzie - będą do Łyżwiarskie 
Mikołajki, w ramach imprezy zorganizujemy otwarte warsztaty nauki jazdy na łyżwach dla wszystkich chętnych mieszkańców 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz zorganizujemy pokazowy mecz hokeja na lodzie. 
Będzie to impreza darmowa i ogólnodostępna dla każdego mieszkańca Miasta Mińsk Mazowiecki - zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych. W ramach imprezy przeprowadzimy również szereg oraz gier i zabaw dla dzieci. Termin imprezy uzależniony 
będzie od terminu otwarcia lodowiska tj. 11 lub 18 grudnia (niedziela). 
Uczestnicy zajęć zostaną ubezpieczeni. Zostanie wynajęte lodowisko w wymiarze 31 godzin. 
Głównym zamierzeniem Stowarzyszenia jest wprowadzenie zajęć, dzięki którym dzieci zapoznają się z szeregiem ciekawych 

ćwiczeń hokejowych - dzięki tak częstym treningom poziom umiejętności wzrośnie - dzięki zaoferowaniu zajęć rodzicom 
grono mińskich hokeistów zwiększy się„ 

2, Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Wsparcie finansowe udzielone przez Miasto Mińsk Mazowiecki zostanie wykorzystane w głównej mierze na organizację 

imprezy Łyżwiarskie Mikołajki, wynajęcie lodowiska, zakup bramek hokejowych i wyposażenia sportowego, ubezpieczenie 

uczestników 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 hokeja na 

lodzie, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa na mińskim lodowisku i osiedlowych ślizgawkach. 

Realizacja zadania przyczyni się również do upowszechnienia łyżew i hokeja na lodzie, a także popularyzacji bezpiecznej jazdy 

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 techniki jazdy na 

łyżwach. 

Realizacja zadania wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa korzystania z łyżew na lodowisku, gdzie corocznie zdarzają 

się wypadki spowodowane brawurową jazdą. 

Stowarzyszenie zapewnieni alternatywną, bezpieczną formę spędzania wolnego czasu, a także poprawi kondycję fizyczną 

uczestników zajęć. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu l<oszt całkowity 
(zł) 

Lp. 

1 
Wynajęcie lodowiska 3 poniedziałki 17.00 -

117,00zł 
18.00 (1/3 lodowiska) 

2 Wynajęcie lodowiska 4 wtorki 20.00 - 22.00 960,00 

3
l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 

4
l W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

do poniesienia do poniesienia 
z wnioskowanej ze środków 

dotacji3l finansowych 
(zł) własnych, środków 

pochodzących z 
Innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4

) 

(zł) 

117,00 0,00 

960,00 o,oo 
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3 Wynajęcie lodowiska 4 czwartki 17.00 - 156,00 156,00 0,00 
18.00 (1/3 lodowiska) 

4 
Wynajęcie lodowiska 4 czwartki 20.00 -

960,00 960,00 0,00 
22.00 

5 Wynajęcie lodowiska 4 soboty 8.00 - 9.00 480,00 480,00 0,00 

6 Wynajęcie lodowiska 2 niedziele 8.00 - 480,00 480,00 0,00 
10.00 

7 
Bramki do hokeja - 2 szt. 

2100,00 2100,00 0,00 

8 
Siatki do bramk_i hokejowej - 2szt 

910,20 910,20 0,00 

9 
Sprzęt hokejowy niezbędny do prowadzenia 

623,00 580,70 42,30 
zajęć (wkrętarka z wiertlem do lodu, 

narzutki itp.) 

10 
Łyżwy bramkarskie - 1 szt 

1277,00 1277,00 0,00 

11 
Krążki hokejowe - 100 szt. 

800,00 800,00 o,oo 

12 
Ubezpieczenie uczestników zajęć - 30 osób 

179,10 179,10 0,00 

13 Wolontariusze przy organizacji zajęć 1860,00 0,00 1860,00 
hokejowych {3 osób x 31h x 20zl) 

14 Wolontariusze przy organizacji imprezy 200,00 0,00 200,00 
Łyżwiarskie Mikołajki {10 os x 10 zł x 2h) 

Koszty ogółem: 11102,30 9 000,00 2102,30 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie* /niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent* /oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* /zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

~~dECmysła:l}~\ltk 
V.\\ ....... t'>.RE'Jfs ................................. t'-! t(_v..f r) ,U 

l' .......... K,.l., ...... 1 .. ····MJr•,,,.,,.1,w,\\(•.H•1······ .. ········J l x~ \ 10KeJowy iU 1 ~pot owy 1~1
~ N e1Lu 1t:l.r-. w~~ ,v-e_lf"' ................................................................. r s 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

HOKEJOWY KLUB SPOlUOWY 
Mir-'.lSK MAZOWIECKl 

ul. Wiśniuw:1 4 
05<?i00 Ivtd1sk IVlazu\viecki 

NlP :·JL22'.WJ40S, Regon 36015112'.j 
Data ......... [?b:Jr?.:..t?J.~Y.: .................. . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność 
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 
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