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WZÓR 

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 skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: ,,pobieranie* /niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta 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 
Z zakresu zadań publicznych dotyczących wspierania i 

3. Rodzaj zadania publicznego11 upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku 
Mazowieckim w 2019 roku 

4. Tytuł zadania publicznego 
6 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-jitsu 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 Data I 05.02.2019r I Data, . I 31.03.2019r 
rozpoczęcia zakonczema 

li. Dane oferenta {-ew} 

1. Nazwa oferenta {-ewh- forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 
Miński Klub Sportowy MMA TEAM 
ul. Kopernika 11/58 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod pozycją nr 36 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Ewelina Frankiewicz 
tym dane osób upoważnionych do ul. Piłsudskiego 33f/14 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 05-300 Mińsk Mazowiecki 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
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 

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. 

2
) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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Celem Klubu jest prowadzenie i organizowanie wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i sportu wyczynowego 
oraz stwarzanie warunków i zabezpieczenie niezbędnych środków służących realizacji podstawowego celu 
działalności. 

Cele realizowane są poprzez: 
1) organizuje sekcje różnych dyscyplin sportowych, drużyny oraz grupy szkoleniowe, 
2) organizuje szkolenie sportowe w postaci cyklicznych treningów, kursów, obozów, turniejów i innych zajęć, 
3) organizuje zawody i imprezy sportowe, a także zabezpiecza udział w zawodach i imprezach 

organizowanych przez powołane do tego celu organizacje, 
4) prowadzi prace wychowawczą wśród swoich członków, a także propaguje wśród społeczeństwa różne 

formy sportu i rekreacji ruchowej, 
5) zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu wyczynowego i różnych form rekreacji poprzez 

zabezpieczenie: środków finansowych, kadry szkoleniowej, obiektów i urządzeń sportowych, sprzętu, 
materiałów szkoleniowych itp. 

6) zabezpiecza materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne i inne materiały szkoleniowe oraz zapewnia 
właściwą obsługę administracyjną swej działalności. 

7) współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. 
3. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku 
publicznego. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Jako Miński Klub Sportowy MMA Team chcemy zorganizować już 6 edycję zawodów pt. ,,Grand Prix Polski w 

brazylijskim Jiu-jitsu" w której wezmą udział zawodnicy-dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego oraz zaproszeni 

zawodnicy z powiatu mińskiego, województwa mazowieckiego i całego kraju oraz goście z zagranicy. 

6 edycja tych ogólnopolskich zawodów, odbędzie się także pod patronatem Polskiego Związku Jiu Jitsu. 

Poprzednia edycja turnieju zgromadziła ponad 170 zawodników z Polski oraz sąsiednich krajów (Białorusi i Litwy). 

W zawodach biorą udział dzieci i młodzież. Głównym celem Turnieju jest wyłonienie zwycięzców, a co z tym się 

wiąże promocja kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności parterowej sztuki walki na macie jakim jest 

brazylijskie jiu-jitsu (walka na chwyty w kimonach) wśród młodzieży, dzieci i kibiców przybyłych na turniej. Biorąc 

pod uwagę rosnącą popularność tego rodzaju sportu, pragniemy aby społeczność naszego miasta mogła na 

własne oczy obserwować i uczestniczyć naocznie w tym przedsięwzięciu . 

Adresatami turnieju są nie tylko fani sportów sztuk walki, młodzież czy ludzie aktywni sportowo, ale całe rodziny i 

osoby, które jeszcze nie miały okazji zetknięcia się z tym sportem, traktując to jako ciekawą rozrywkę, możliwość 

wyjścia z domu i przeżywania prawdziwych emocji, dopingowania swoich faworytów. Impreza łączy ludzi różnych 

pokoleń zawodników, trenerów i kibiców. 

Zawody tej rangi, które MKS MMA TEAM organizuje przy wsparciu Klubu Walki Grappler są rozpoznawalną marką 

w całej Polsce i na stałe wpisały się w kalendarz imprez ogólnopolskich co z całą pewnością przełoży się na 

promocję naszego Miasta, podniesieniu jego atrakcyjności i poprawę jego wizerunku. 

Zawody zamierzamy przeprowadzić 9.03.2019 roku. Miejsce w którym odbędzie się turniej to hala sportowa w 

Zespole Szkół Miejskich nr 1 przy ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim. 

Poprzednie edycje dowiodły, że wydarzenie to wpisało się już do kalendarza imprez ogólnopolskich, a organizacja 

~ych zawodów wspólnie z Polskim Związkiem Jiu jitsu tylko to potwierdza . Brazylijskie Jiu-jitsu staje się bardzo 
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prężnie rozwijającą się dyscypliną, wywodzącą się z połączenia zapasów i Jiu-Jitsu. Oficjalnie potwierdzono, że 
dyscyplina ta od roku 2024 będzie należała do sportów olimpijskich. Wydarzenie, które organizujemy ma 
charakter ogólnopolski i pozwala dzieciom i młodzieży na co dzień trenującym w 3 sekcjach MKS MMA TEAM 
(Mińsk Maz., Jakubów, Dobre) sprawdzić swoje możliwości i umiejętności, nauczyć sportowej rywalizacji w duchu 
fair-play. 

Ponadto, od wielu lat wiemy, że coraz więcej młodych ludzi woli spędzać czas wolny przed telewizorem cz~ 
komputerem, a lekcje wychowania fizycznego w szkole traktuje jako przykry obowiązek. Sport staje się więc 
ciekawą alternatywą dla znudzonych nastolatków, którzy trenując sztuki walki mają szansę wszechstronnego 
rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pozwala na uczestniczenie w wielu zawodach amatorskich i 
zawodowych, uczy zdrowej rywalizacji, wyrabia charakter, pozwala nawiązywać nowe znajomości z całej Polski. 
Dla Miasta stanowi to szansę na znalezienie młodych talentów w których inwestowanie przyczyniłoby się do 
promocji Mińska Mazowieckiego nie tylko w województwie, ale na terenie całego kraju i poza jego granicami. 
Grupa odbiorców to mieszkańcy naszego miasta, dzieci, młodzież szkół gimnazjalnych, zawodnicy z klubów 
powiatu mińskiego, województwa mazowieckiego i całego kraju. W sumie szacujemy, że w imprezie weźmie 
udział ok. 50-180 osób. 

Naszym celem jest: 
• popularyzacja sztuk walki w szczególności brazylijskiego Jiu-jitsu w naszym mieście 
• popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy wśród dzieci młodzieży w 

naszym mieście 
• promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia 
• promocja miasta Mińsk Mazowiecki 
• integracja kilku pokoleń mieszkańców naszego miasta 
• współpraca z Polskim Związkiem Jiu jitsu 

Zwiększenie zainteresowania sztukami walki dzieci i młodzieży, aktywne uczestnictwo w zajęciach, profilaktyka zdrowych nawyków, dbanie o higieniczny tryb życia dzieci młodzieży, wyrabianie właściwych postaw społecznych, wzrost atrakcyjności Mińska Mazowieckiego, rozpoznawalne miejsce dla sportów walki na mapie Polski. 
Pokazanie mieszkańcom Mińska Mazowieckiego rozwijającej się dyscypliny sportu z udziałem zawodników z 
naszego miasta, Jakubowa, Dobrego, województwa mazowieckiego i całego kraju. Zwiększenie rangi naszych 
zawodów poprzez udział PZJJ. 
Dla zawodników będzie to okazja do sprawdzenia się i zmierzenia z przeciwnikami z innych Klubów Sportowych, 
osiągnięcia pozytywnych emocji, nawiązania nowych znajomości w celu dalszej współpracy między klubami i 
zawodnikami. 
Dla mieszkańców Mińska to możliwość zapoznania się z tą dyscypliną sportu jej zasadami, przeżywania 
prawdziwych emocji, wreszcie spróbowaniu się samemu w tym sporcie i udział w treningach MKS MMA TEAM. 
rro także szeroko zakrojona promocja w mediach, internecie na ogólnopolskich stronach i forach poświęconych 
sztukom walki, rozpowszechnianie informacji o turnieju wśród zawodników przybyłych z powiatu i województwa mazowieckiego oraz całego kraju. Liczba uczestników biorących udział od ok. 50-180 osób. 
Opłata od uczestników zadania w wysokości 50zł pobierana w dniu zawodów, łączna przypuszczalna wartość to 
około 1.500 zł, zakładając, że na turniej zgłosi się przynajmniej 30 osób z innych klubów. Dzieci i młodzież naszego 
Klubu są zwolnione z opłat regulaminowych. Kwota zostanie przeznaczona na organizację i opłaty związane z 
turniejem. Sędziowie zostaną zatrudnieni na umowę zlecenia, jedna godzina została wyceniona na 40zł brutto, 
ueden sędzia będzie pracował ok. 8-10 godzin, więc jego wynagrodzenie wyniesie ok. 320zł, w sumie w zadaniu 
weźmie udział 3 sędziów. Praca obsługi technicznej w ramach zawartych umów wolontarystycznych. W zadaniu 
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weźmie udział 10 osób, średnio 1 wolontariusz poświęci na przygotowanie zawodów ok. 12 godzin, 1 godzina to 
ok. 15 zł brutto, zatem zatrudnienie 1 osoby to koszt ok. 180zł. Łączny kwota zawartych umów 
wolontarystycznych wyniesie ok. 1800zł 

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 

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, 

środków 
Lp. pochodzących z 

innych źródeł, 
wkładu 

osobowego lub 
rzeczowego41 

(zł) 

1. Opieka medyczna 300 300 o 
2. Nagłośnienie 600 600 o 
3. Sędziowie (wolontariusze) 960 o 960 

Nagrody rzeczowe dla zawodników 2.500 2.500 o 
4. (koszulki, kubki, mały sprzęt sportowy 

itp.) 

5. Medale 2.500 2.500 o 
6. Baner reklamowy 100 100 o 
7. Projekt i wydruk dyplomów 400 o 400 

8. Obsługa turnieju (wolontariusze) 1800 o 1800 

9. Usługa księgowa 150 o 150 

Koszty ogółem: 9.310 6.000 3.310 

Oświadczam{->,+, że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie* /nie13obieFanie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/efefeRa* składający niniejszą ofertę nie zalega Hął*/zalega Hął* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent*/efefeRa* składający niniejszą ofertę nie zalega Hął*/zalega ~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

MKS !V'HVI .. ~- TJE:A~'Il 
ul. l<opernil(a 11/58 

05-300 Mii't:.,; l'J!;,7owiecl<i 
NIP: 822-234-27-45, Fff:l10N: 146039196 

tel. G:14 1'10 794 
3
l Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dota~ji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 

4lw przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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I,. 

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

Załącznik: 

Data ........ ) .5-.~.0}: ... ~.?!..~.!. .. .......... . 

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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