
MIASTA 
MAZOWIECKI 

?~ 2 4, 05. 2017 
1a13:1 .. i . .u1 ....... 0 ... do Ministra 

Rod ny, Pracy i Polityki 

z dni .................. (poz .... ) 

nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu oferty: 
w pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 

,,pobieranie"' /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Miasto Mazowiecki 

do którego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w którym 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego11 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

4. zadania publicznego 
Zaproponowanie dzieci i nowej fizycznej - parkour w 

okresie wakacyjnym. 

5. Termin realizacji zadania publicznego2
J 

Data 113.06.2017 I Data 118.08.2017 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji jest inny od adresu siedziby) 

Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód, KRS: 0000663580 

Ul. S. Okrzei 18 A 

05 - 300 Mazowiecki 

REGON: 366751085, NIP: 8222357818 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
Piotr Lichota - prezes 

tym dane osób do 
oferty (np. 

Krawczyk - wiceprezes 
email: akademia.parkour@gmail.com 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, www.facebook.com/ Akademia Parkour/ 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania osobowego lub rzeczowego 

W okresie od 03.07.2017 do 31.07.2017 prowadzone z nowej, ciekawej fizycznej -

parkour. na nauce pokonywania przeszkód za naturalnych ruchów skoki, biegi, 

przewroty. Celem jest promocja fizycznej oraz rozwój podstawowych cech 

motorycznych uczestników a wzmocnienie oraz wzbogacenie ich i 

1
> Rodzaj zadania zawiera w zakresie w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
publicznego i o wolontariacie. 

2
> Termin realizacji zadania nie 90 dni. 
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Zajęcia te będą skierowane głównie do dzieci i młodzieży z miasta Mińsk Mazowiecki oraz dla dorosłych głównie z 

tego obszaru. Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona rekrutacja. Utworzone zostaną dwa około 30 

osobowe zespoły. Każdy zespół przez okres trwania zadania publicznego, będzie brał udział w 4 dwugodzinnych 

sesjach zajęciowych, co daje po 8 godzin dla każdego z dwóch zespołów. W sumie zostaną zrealizowane 16 

godziny sesji zajęciowej. 

Przewidywana liczba uczestników w zadaniu publicznym to około 60 osób. 

Większość zajęć będzie odbywać się w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła li w Mińsku Mazowieckim przy 

ulicy Budowlanej 2. 

Zajęcia będą odbywać się w następujące dni: 

Wtorki 15:00 -17:00 

Środy 15:00-17:00 

Wewnętrzna organizacja zajęć: 

Zespoły zostaną podzielone na grupy. 

Przewidywana liczba grup to około 3. Uczestnicy zajęć są podzieleni ze względu na poziom umiejętności. 

Uczestnicy zajęć zostają ubezpieczeni. Efektem zajęć między innymi będzie efektywniejsze oraz bezpieczniejsze 

korzystanie przez osoby trenujące parkour z nowo budowanego obiektu do treningów parkour w Mińsku 

Mazowieckim. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Rezultaty ilościowe: 

Wsparcie finansowe udzielone przez miasto Mińsk Mazowiecki zostanie wykorzystane w głównej mierze na: 

1. Organizację zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży dla około 60 osób, które rozwiną 

zainteresowania uczestników. Dadzą możliwość poznania nowej atrakcyjnej formy aktywności fizycznej - parkour. 

Rezultaty jakościowe: 

Zajęcia organizowane przez KS Akademia Parkour Wschód doprowadzą do: 

1. Przedstawienia oraz nauki nowej aktywności fizycznej - parkour, dzięki której uczestnicy poznają alternatywne 

formy rekreacji ruchowej, poprawią swoją kondycję fizyczną, rozwiną swoje cechy motoryczne oraz rozbudzą 

swoją kreatywność 

2. Upowszechniania aktywności fizycznej - parkour 

3. Pokazania ciekawej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

~ - Zapewnienia ciekawego zajęcia sportowo- rekreacyjnego podczas okresu wakacyjnego w Mińsku Mazowieckim 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia 
(zł) z wnioskowanej ze środków 

dotacl1 finansowych 

(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego 41 

(zł) 

1. 
Kostka 1Z0x60x100 (przeszkoda do parkour) 2866,55 zł 2866,55 zł 0,00 zł 

2. 
~clanka wieszana (przeszkoda do parkour) 857,06 zł 857,06 zł 0,00 zł 

3. 
Ubezpieczenie NNW uczestników oraz OC trenera 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł 

4. 
Obsługa księgowa 184,50 zł 184,50 zł 0,00 zł 

5. 
Promocja zajęć m.in. banery. 350,00 zł 350,00 zł 0,00 zł 

Koszt prowadzenia zajęć: 50 zł/godz. -trener 800,00 zł 0,00 zł 800,00 zł 
6. (llczba trenerów 1) 

Liczba godzin 16. 
Koszt prowadzenia zajęć: 13zl/godz. - wolontariusz 416,00 zł 0,00 zł 416,00 zł 

7. (llczba wolontariuszy 2) 
Liczba godzin 16. 
Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć sportowo - 1141,89 zł 1141,89 zł 0,00 zł 

8. 
rekreacyjnych parkour m.ln. fina do przeciągania, 

poduszki balansowe, odzież sportowa dla 
prowadzących zajęcia I Inne. 

Koszty ogółem: 7216,00 zł 6000,00 zł 1216,00 zł 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy ,:iebieFeRie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystki_ę podane w ofercie pr:a_z załącznikach infprm_ai;je są zgodne z akt_u_alnym stanem prawr:iym 

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

podatkowych; 
5) oferent*,leteFeRei* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)* /2alega ( jąj* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczn~e. 

Pre s t 

:::::::::::::::::::::~. ........ :::::: 
.. .... ...f.!ą.t.( . ~!ff!~~~ ............. '. 

(podpis o y upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

2Lt.05.:tOA+ Data ................................ ....................... . 

Stowarzyszenie Klub Sportow 
Akademiu Pólrkour Wschód Y 

ul. Stefar,a Okrzei 18A 

KRS ggO~~i3~18ńOsk Mazowiecki 
Re ' _NIP 8222357818 

QOfl „1i(i7/j Hłll!iOAO•'JO 

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

3
l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroc2yć 10 OOO zł. 

4lw przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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