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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia .. .. ........... .. .. (poz .... ) 

Załącznik nr 1 

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 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie* /niepobieranie *" oznacza, że należy skre ś li ć niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową . Przykład : ,,~obieranie* /niepobieranie*" . 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

ii·Organ adriJini~tr"acji ptiąliizoej}; ... 
. ·• do które~ć>:~iitffsoWan~ -jęsf" oferta):· 
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Miasto Mińsk Mazowiecki 

Ar:!::19a u\t~wy;{ąhia 24:~w.ietnia· 20Q{'f.)>d.żiał1Jli1ośd 1iożyt~u . -.. 
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Z zakresu zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej 
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresi 

figurowych i tańca na lodzie 
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li. Dane oferenta (-ów) 
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STOWARZYSZENIE FIGUROWY MIŃSK MAZOWIECKI 

Numer KRS: 0000708734 
Ul. Michaliny Szczepankowskiej 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

:s1nn,~~Ai,a~tk9~e .~ape' k~!)ta~to\Ale~ w _ 
?iV~ d.a~;e·p.~?l>:~A?Wa~hi~rY{K~o('i_. ' . 
. skłac;.łaniąW)iją~11ień~6W~żącyc,~:ofęrfy (np; _ 

•;·~~~.:~ •;:~;~-~ątr11~1;Ji~~htel1R!t~1~mn Li,:.::-•·••'''' 

Arkadiusz Marian Kalinowski - Prezes- 602 298 218 

Karolina Laskowska-Macios - Członek Za rządu - 888 897 084 

Email: figurowy.minskmazowiecki@gmail.com 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

H;~~·t~~i:.lt6~o~~fu~1r;!!~tt°i:t?tt!~l,~t:tt!~~t-~tl~~t11ft~ł!t.L•-~~tt:tl1~t.s!zl1~it1~~:~~1:\j{':~:·: 
W okresie od 11.01.2018 do 3.03.2018 zostaną przeprowadzone lekcje jazdy na łyżwach i łyżwach figurowych z 

elementami tańca na lodzie. Zajęcia będą odbywać się na wydzielonej 1/3 części lodowiska miejskiego w Mińsku 

Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56, podczas ślizgawek na których jest ma/a frekwencja, w czwartki w 

godzinach 15:00-18:00 i soboty w godzinach 15:00-16:30 oraz 17:00-18:30. Zajęcia odbywać się będą pod okiem 

wysokiej klasy instruktorów: Julii (instruktor łyżwiarstwa figurowego, tańca i baletu) oraz Izabeli (instruktor 

tyżwiarstwa figurowego). W zajęciach asystowali będą wolontariusze ze Stowarzyszenia Figurowy Mińsk 

11 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. 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

1 

f 

piotrw1
Pływające pole tekstowe

piotrw1
Pływające pole tekstowe



Mazowiecki, którzy już co najmniej kilka sezonów szkolą się pod okiem profesjonalnych instruktorów i potrafią 

poprawnie szkolić osoby początkujące w łyżwiarstwie figurowym. 

Na miejskim lodowisku w Mińsku Mazowieckim wcześniej nie odbywały się lekcje łyżwiarstwa oraz łyżwiarstwa 

figurowego, które byłyby prowadzone przez profesjonalnych instruktorów z wieloletnim stażem zarówno 

instruktorskim jak i zawodniczym. Najbliższe tego typu zajęcia odbywają się na warszawskim Torwarze, jednak ich 

koszt (60 zł/godz.) jak i koszty związane z dojazdem w znacznym stopniu ograniczają ich dostępność mieszkańcom 

Mińska. Kolejnym ograniczeniem jest koszt sprzętu do uprawiania łyżwiarstwa figurowego. Podstawowy, nowy 

but wraz z płozą to wydatek rzędu 550,00 z/. 

Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki pragnie ułatwić dostęp mińskim dzieciom, młodzieży i dorosłym do 

najlepszych instruktorów łyżwiarstwa figurowego - zawodników i trenerów z doświadczeniem . 

Grupy będą liczyć maksymalnie 8 osób. Łącznie w tygodniu będzie dostępnych 48 osobogodzin szkoleniowych, a 

r,tv całym okresie dot. wniosku to 384 osobogodziny. 

poprawę ogólnej sprawności fizycznej i psychofizycznej, 

- zdobycie podstawowych umiejętności w łyżwiarstwie, łyżwiarstwie figurowym przez jak największą liczbę dzieci, 

młodzieży i dorosłych (zmiana krawędzi, jazda po łuku, trójka walcowa), 

- zdobycie zaawansowanych umiejętności w łyżwiarstwie figurowym przez jak największą liczbę dzieci, młodzieży i 

dorosłych (trójka skakana, piruety, salchow, rittberger, toeloop) . 

Osiągnięcie wyżej wymienionych rezultatów przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej wśród mieszkańców 

Mińska oraz do upowszechnienia łyżwiarstwa na mińskim lodowisku - na otwartych ślizgawkach będziemy 

obserwować więcej pięknie jeżdżących figurowa łyżwiarzy, ślizgających się świadomie i bezpiecznie. 

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

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 
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Wynagrodzenie dla instruktorów 
figurowego 

Ubezpieczenie uczestników zajęć 

Oświadczam(-y), że: 

480,00 o 

3 000,00 
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480,00 

2 280,00 

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

i faktycznym; 
4) oferent* /gf@r@nci * składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją) * /zal@ga ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/gf@r@nci * składający niniej szą ofertę nie zalega (-ją) */zal@ga ( ją) * z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 
6) Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia: 73 1090 2590 0000 0001 3568 2380 

(podpis osoby upoważ ni onej 

lub podpisy osób upoważnionyc h 
do składania oświadczeń woli w imi en iu 
oferenta) 

Data .. .. ;J,.: .. Od .. @1.ff. .... .... .......... . 
Zalącznil<: 

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

31 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł . 
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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