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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej 

z dnla ....... ............ {poz . ... ) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE c:o do SP0S0bu WYPełoianla oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z Instrukcjami umieszczonymi przy poszc.zególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką., np.: N pobieranie• /niepobleranłe•N oznacza, Ze należy skre~lić niewłakiwą odpowiedt, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: .pt>l,Jer.a<,le.t/n!epobieranie••. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

iasto Mińsk Mazowiecki 

mlodzieźy i dorosłych w zakresie Jazdy na łyżwach I tańca 

4.01.2019 5.03.2019 

li. Dane oferenta (-ów) 

STOWARZYSZENIE FIGUROWY MINSK MAZOWIECKI 
Numer KRS: 0000708734 
Ul. Michaliny Szczepankowskiej 21 . . 

, I 
. . Arkadiusz Marian Kalinowski-Prezes 
B Karolina Laskowska-Macios-Czlonek Zarządu . · ~ii~il: Email: figurowy.minskmazowiecki@gmail.com 

J\u!hęr,fa ~ms!!"1'"'1:::ffll:.fil.:!f'1<i,;i: ~ ------------------- -----_J 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Celem zadania jest przeprowadzenie lekcj i jazdy na łyżwach z elementami tańca na lodzie w okresie od 

14.01.2019 do 5.03.2019. Zajęcia będą odbywać się na wydzielonej 1/4 części lodowiska miejskiego w Mińsku 

Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56, podczas ogólnodostępnych śli zgawek w środy i piątki w godzinach 17:00-

18:00 oraz 18:00-19:00 (2 grupy po ok. 1 godz. w ciągu dnia). Zajęcia odbywać się będą pod okiem wysokiej klas 

instruktorki łyżwiarstwa i tańca, choreografki i byłej zawodniczki łyżwiarstwa figurowego Izabeli Jach. Realizacja 

Il 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. 

•> Termin realizacji zadania nie mole być dłuższy nil 90 dni. 
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zadania zakłada udział wolontariuszy, którzy będą asystować przy organizacji zajęć - będą to zaawansowani 

łyżwiarze ze Stowarzyszenia Figurowy Mińsk Mazowiecki. 

Odbiorcami zadania publicznego będą dzieci od około 7-8 roku życia, młodzież i dorośli, którzy posiadają 

minimum podstawowe umiejętności łyżwiarskie pozwalające na swobodną jazdę do przodu. Przydzia1 

uczestników do grup będzie odbywał się według umiejętności łyżwiarskich. Możliwe będzie uczestnictwo 

w zajęciach jeden lub dwa razy w tygodniu. Powstaną w ten sposób 4 grupy z częścią osób uczęszczających na 

zajęcia zarówno w środy i piątki. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi ok. 40 osób. 

Organizowane zajęcia będą kontynuacją treningów układów synchronicznych, w których chętne osoby brały 

udział w sezonie 2017 /2018 oraz w grudniu 2018. Uczestnicy będą zachęcani też do spotykania się razem na 

ogólnodostępnych ślizgawkach w celu utrwalenia sobie nauczonych układów solowych i synchronicznych. 

Zakładane rezultaty obejmują: 
- zorganizowanie 28 godzin lekcji jazdy na łyżwach z elementami tańca na lodzie, 
- udział w zorganizowanych zajęciach około 40 osób, 
- poprawę ogólnej sprawności fizycznej i psychofizycznej u uczestników zajęć, 
- zdobycie podstawowych umiejętności łyżwiarskich i korekta umiejętności łyżwiarskich samodzielnie zdobytych u 
uczestników rozpoczynających naukę z instruktorem 
- zdobycie zaawansowanych umiejętności w łyżwiarstwie figurowym u osób kontynuujących naukę z instruktorem 
(trójka skakana, piruety, salchow, rittberger, toeloop) 
- przygotowanie układów choreograficznych solowych bądź synchronicznych przez uczestników zajęć. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Wynagrodzenie dla 
figurowego 

Ubezpieczenie zajęć 100,00 

Obsługa księgowa 400,00 

Akcesoria treningowe (np. pachołki, piłeczki) oraz 200,00 
materiały reklamowe i promocyjne (np. plakaty) 
Wolontariusze przy organizacji zajęć łyżwiarskich 560,00 
(jedna osoba x 28 h x 20 zł) 

Oświadczam(-y), że: 

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

4
) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

100,00 0,00 

400,00 0,00 

200,00 0,00 

0,00 560,00 

4900,00 560,00 
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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. 
6) Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia: 731090 2590 0000 0001 3568 2380 

.t!t:!.~~~~ .... ~~,:::M...::-:fieUJ 
~~ •. ~.</:<?;,.)d9..,c,:a1J.::--Ca7orc<k {;Q~~ 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

t2 01. óZOA!:J Data ...... : ................................................ . 

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 


