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URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

1 6. 01. 2018 
-~S..~ ...... :L.11 .. ... \) ....... 

Załącznik i do rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

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

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA R NIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę na leży wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w pnypisach. 
Zaznaczen ie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieran ie*" oznacza, że na l eży skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykła d: ,,130bieraRie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Tryb, w którym złożono ofertę 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r . o dz iała lności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego11 Wspieran ie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mińsku M azowieckim w 
2018 roku . 

4. Tytuł zadania publicznego Zaję cie plenerowe z aktywnośc i fizycznej parkour. 

S. Termin realizacji zadania publlcznega21 Data I 16.04.2018r I Data 1 11.06.2018 
rozpoczęcia zakończen ia 

li. Dane oferenta (-ów) 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 
Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód, KRS: 0000663580 
Ul. S. Okrzei 18 A 

05- 300 Mińsk M azowiecki 

REGON: 366751085, NIP: 8222357818 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Piotr Lichota - prezes 
tym dane osób upoważnionych do Łukasz Krawczyk -wiceprezes 

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. email : akadem ia.parkour@gmail.com 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, www.facebook.com/AkademiaParkour/ 

numer faksu, adres strony internetowej) numer telefonu: 

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 

W okresie od 07.05.2018 do 20.05.2018 będą prowadzone zajęcia z formy aktywności fizycznej - parkour. Będą 

po l egały na nauce pokonywania przeszkód za pomocą naturalnych ruchów ciała: skoki, biegi, podciągnięcia, 

przewroty. Celem jest promocja zdrowej, łatwo dostępnej aktywności fizycznej oraz rozwój podstawowych cech 

motorycznych wśród uczestników a także wzmocnienie oraz wzbogacenie ich kreatywności i świadomości 

własnego ciała. 

l) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś ci pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2
) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 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 zostaną przeprowadzone zapisy internetowe. Utworzone zostaną dwa 

około 20 osobowe zespoły. Każdy zespół przez okres trwania zadania publicznego, będzie brał udział w 4 półtorej 

godzinnych sesjach zajęciowych, co daje 6 godzin zajęć dla każdego uczestnika. 

Przewidywana liczba uczestników w zadaniu publicznym to około 40 osób. 

Większość zajęć odbywać się będzie na obiekcie sportowym typu orlik przy ZS nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim. 

Zajęcia będą odbywać się w następujące dni: 

Poniedziałek 17:30-19:00 

Środy 17:30-19:00 

Wewnętrzna organizacja zajęć: 

Zespoły zostaną podzielone na grupy. 

Przewidywana liczba grup to około 2. Uczestnicy zajęć są podzieleni ze względu na poziom umiejętności. 

Uczestnicy zajęć zostają ubezpieczeni. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

1. Zwiększenie świadomości własnego ciała wśród dzieci i młodzieży 

2. Zwiększenie możliwości mieszkańcom Mińska Mazowieckiem do działalności sportowo - rekreacyjnej 

3. Udział w zajęciach około 40 osób w wieku 7 - 16 lat 

4. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w aktywnym 

stylu życia 

5. Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej 

6. Umożliwienia dostępu do alternatywnej formy aktywności sportowej mieszkańcom Mińska 

Mazowieckiego 

7. Promocja sportu i aktywnego stylu życia 

8. Zaoferowanie dzieciom i młodzieży ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu 

9. Dążenie do wzrostu ogólnego kultury fizycznej i zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży 

10. Popularyzacja aktywności fizycznej - parkour 
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodan ia kolejnych wierszy) 

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

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego 41 

(zł) 
Sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć sportowo - 2600,00 zł 2600,00 zł 0,00 zł 1. rekreacyjnych parkour m.in. kostka 120x60x100 
(przeszkoda do parkour), narzutki, szarfy, pachołki. 

2. 
Ubezpieczenie NNW uczestników oraz OC trenera 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 

3. 
Obsługa ks ięgowa 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 

4. 
Promocja zajęć m.in. banery. 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł , 

Koszt prowadzenia zajęć: 70 zł/godz. - trener 420,00 zł 0,00 zł 420,0Q zł s. (liczba trenerów 1) 
Liczba godzin 6. 
Koszt prowadzenia zajęć: lSzł/godz . - wolontariusz 90,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 6. (liczba wolontariuszy 1) 
Liczba godzin 6. 

Koszty ogółem: 3510,00 zł 3000,00 zł 510,00 zł 

Oświadczam(-y), że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemypol1ieraRie*/niepob ieran ie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załączn ikach informacje są zgodne z aktua lnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ afer@R6i* składający niniejszą ofertę nie za lega ( -ją ) */ealega ( ją) * z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/oferenei * składający niniejszą ofert nie za lega ( -ją) *ha lega ( ją) * z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społec e. 
f 

.................. .... . ,< ~ .. w . ,m~J~~.~~9.'!"~ .. 

................... ;;. ............... .............. . 
(podpis o 
lub podpi 

/ 

do skła dani a oś niu 
oferenta) 

Data ................. ..... A.t .. 9.1:) .91ó.v.. 
Załączni k 

Piotr ~ 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Akademia Parkour Wschód 

ul. Stefana Okrzei ll!A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Kl'.S 0000663580, NIP 8222357818 
Reton 36675108500000 

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

31 Wartość kosztów ogółem do poniesien ia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 41 W przypadku wsparcia rea lizacji zadania pub licznego. 
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