
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI ~y!l1;t7V' 

PROSZCZONA 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 niewłaśc iwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową . Przykład: ,,poeieranie*/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 dz iałalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1l 
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

W MIŃSKU MAZOWIECKIM W 2019 ROKU 

4. Tytuł zadania publicznego DREPTAK CZELENDŻ 2019 

5. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data I 01.04.2019 r. I Data 128.06.2019 r. 
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) 

MIŃSKI KLUB BIEGACZA „DREPTAK", 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, UL. SOSNKOWSKIEGO 12/26 

KLUB WPISANY DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ MIŃSKIEGO, NR 11, DECYZJA Z DNIA 02.03.2005 R., ZNAK: 

OR.4144-14/5 . 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
Sławomir Zduńczyk, Prezes MKB Dreptak, 

tym dane osób upoważnionych do 
Kamil Onisk, sekretarz MKB Dreptak 

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. biuro@mkbdreptak.pl 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, www.mkbdreptak.pl 
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 

Zadanie publiczne dotyczy przeprowadzenia w okresie od 01.04.2019 r. do 28.06.2019 r. regularnych punktowanych 

treningów biegowych, krosowych oraz Nordic Walking pn. : ,,DREPTAK CZELENDŻ 2019". -

Przewidywana liczba biegów - 10. 

Dreptak Czelendż 2019 to cykl 10 regularnych (środowych) punktowanych spotkań biegowych, treningów krosowych oraz 

Nordic Walking połączonych w jedno przedsięwzięcie, które ma za zadanie przede wszystkim zachęcać do 

systematycznego uprawiania sportu, promować zdrowy i aktywny tryb życia, a także kreować sportowy wizerunek miasta 

Mińsk Mazowiecki. 

V,.dresatami zadania są dzieci, młodzież oraz dorośli. Przewidywany jest udział łączny około 60 osób, tj. m w kategorii biegów 

dziecięcych około 20 osób i około 40 osób w kategorii biegów dla dorosłych . Wiek uczestników: od 3 lat do 99 lat. 

Dreptak Czelendż 2019 odbywać się będzie w każdą środę, zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie (w okresie 

kwiecień 2019 -czerwiec 2019). 

1l 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 . 

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

1 



Zawody będą odbywać się na przemian: stadion MOSiR (ul. Budowlana) i parking przy tzw. najstarszej Sośnie. 
W trakcie zawodów na stadionie zawodnicy pokonują dystans na bieżni ze startu wspólnego o długości 2 km. 
W trakcie zawodów (Parking leśny) zawodnicy pokonują trasę krosową o długości około 3.75 km. 
W trakcie zawodów (Parking leśny) prowadzona będzie również klasyfikacja Nordic Walking. 

Podczas zawodów prowadzona będzie następująca klasyfikacja: 
1. W kategorii Open: kobiet i mężczyzn, 
2. W kategoriach wiekowych: 

1) K (senior) do 34 lat, 
2) M (senior) do 34 lat, 
3) K (masters) 35-49 lat, 
4) M (masters) 35-49 lat, 
5) K (weteran) od SO lat, 
6) M (weteran) od 50 lat, 
7) Oraz klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn dla Nordic Walking. 

Do klasyfikacji generalnej oraz do klasyfikacji końcowej wiekowej kobiet i mężczyzn zaliczone zostaną punktu podczas 
przynajmniej 7 startów. W przypadku większej liczby startów 7 najlepszych startów. 
Ostatni 10 bieg nie będzie zaliczany do klasyfikacji końcowej . 

Dla uczestników rywalizacji w kategorii Nordic Walking do klasyfikacji końcowej wymagany jest udział wyłącznie w minimum 
6 biegach. 

!Zadanie to przeznaczone jest dla miłośników biegania z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. Stanowić będzie atrakcyjną formę 
rekreacyjnej aktywności fizycznej uczestników. 

Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy rywalizację otrzyma pamiątkowy medal. Dla zwycięzców w kategorii Open kobiet 
i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane zostały puchary. 
iWśród wszystkich uczestników Dreptak Czelendż 2019 rozlosowane zostaną atrakcyjne gadżety. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Zakładanym rezultatem jest aktywny, systematyczny udział 60 mińszczan w aktywności sportowej tj. około 20 dzieci i 40 osób 
dorosłych. 

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Zdrowa rywalizacja wśród uczestników. Integracja środowiska biegaczy oraz ich 
rodzin. Zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną wśród mieszkańców miasta i okolic. Promowanie i popularyzacja 
zdrowego, aktywnego stylu życia. 
Zakładany rezultatem będzie trwałym środkiem ponieważ przyczyni się do umocnienia aktywności i wykonywania wysiłku 

izycznego przez adresatów zadania po zakończeniu realizacji zadania. 
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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 

dotacji31 finansowych 
(zł) własnych, środków 

Lp. pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4> 

(zł) 

1. 
Zakup medali (60 sztuk po 5 zł/sztukę) 300,00 300,00 0,00 

2. 
Zakup statuetek (24 sztuki po 15 zł/sztuka) 360,00 360,00 0,00 

3. 
Gadżety (60 sztuk po 10 zł/sztukę) 600,00 600,00 0,00 

4. 
Obsługa księgowa 200,00 0,00 200,00 

5. 
Koszy organizacji (20 zł/godzinę, ilość godzin 20, 2000,00 0,00 2000,00 
5 osób) 

Koszty ogółem: 
3 460,00 1260,00 2 200,00 

Oświadczam(-y), że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy 130bieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) ofęrent* /eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)*/calega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferent* /eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega ( ją)*/zalega ( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

s; 0J ,1.\n, I I. ..... ~ r. ... ~.~.~ ... ~ 
ci·:~ , .. ·V ···· ·············~:. ~L ··.::1·;.::·········· 
.°)d .~ .j,l Y.0. l':: .. ~~~ .... 
(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferenta) 

Załącznik: 

~1.ww.!<bdrepr2k.co.n.;)I 
r ;:;, U222~1~5·fG0 F~[:CQl\J i 1f "i -;j': ';.: t 

Data 14.01.2019 r. 

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

41 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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