
URZĄD MTASTA 
MIŃSK MA.Z.OWIECKI 

tJ!· 2 4, 06, 2019 
pod4.~.zał .... ,Q .. , .. 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z ins1rukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie g,'viazdką, Il).: ,pobieranie*/niepobieranie.,, oznacza, że należy skreślić niev.4aści#ą oąx,wiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: .,JWbieraflie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1
l Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mińsku 

Mazowieckim rok 2019. 

li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód 

ul. Stefana Okrzei 18A 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

KRS:0000663580 

NIP: 8222357818 

REGON: 366751085 

e-mail:akademiaparkour@gmail.com 

numer telefonu: 693 147 697 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Piotr Lichota, 693147697, p.lichotaPK@gmail.com 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
(członek stowarzyszenia) numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 

Tydzień z parkour 

Data 
rozpoczęcia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

108.08.2019 I 
Data 
zakończenia 

115.09.2019 

W okresie od 19.08.2019r. do 22.08.2019r. odbędzie się cykl zajęć z alternatywnej aktywności fizycznej 

parkour. Zajęcia będą polegały na nauce pokonywania przeszkód za pomocą naturalnych ruchów ciała: skoki, 

biegi, podciągnięcia, przewroty. Zajęcia będą skierowane głównie do dzieci i młodzieży z Mińska 

Mazowieckiego. Dodatkowo w nocy z dnia 22.08.2019 na 23.08.2019 odbędzie się nocowanie z treningami 

parkour. 

Zajęcia w dniach 19-22.08.2019 będą poprzedzone zapisami. Podczas 4 dni będą prowadzone dwugodzinne 

zajęcia dla około 50 osób co stanowić będzie 8 godzin sesji zajęciowej dla każdego z uczestników. 

Przewidywana liczba uczestników w zadaniu publicznym to około 50 osób. 

Większość zajęć odbywać się będzie na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła li w c/ 



Mińsku Mazowieckim. 

Zajęcia odbywać się będą: 

Poniedziałek (19.08.2019): 10:00 -12:00 

Wtorek (20.08.2019): 10:00 - 12:00 

Środa (21.08.2019): 10:00 -12:00 

Czwartek (22.08.2019): 10:00 -12:00 

Wewnętrzna organizacja zajęć: 

Zespoły zostaną podzielone na około 3 grupy ze względu na poziom umiejętności oraz ogólną sprawność 

fizyczną. Uczestnicy zajęć zostaną objęci ubezpieczeniem. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną 

kadrę instruktorską oraz wolontariuszy. 

W nocy z czwartku na piątek (22.08 - 23.08.2019) odbędzie się nocowanie z parkour dla dzieci i młodzieży w 

godzinach 20:00 (czwartek) - 8:00 (piątek). 

Podczas nocowania uczestnicy będą trenować parkour pod okiem trenerów. Przewidziany jest również seans 

filmów dokumentalnych dotyczących parkour. 

Nocowanie będzie poprzedzone oddzielnymi zapisami. W nocowaniu będzie brać udział około 20 osób. Czas 

trwania nocowania to 12 godzin. 

Podczas zajęć oraz nocowania będą dodatkowo wykorzystywane przeszkody oraz sprzęt sportowy będący 

majątkiem Stowarzyszenia Klubu Sportowego Akademia Parkour Wschód. 

Uczestnicy warsztatów oraz nocowania zostaną objęci ubezpieczeniem NNW zaś trenerzy/instruktorzy 

ubezpieczeniem OC. 

1
> 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2
> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów/ źródło 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika 
docelowa) 

1 . Zwiększenie świadomości własnego Rezultat osiągnięty wśród około Sprawdzian z wykonywania technik, który 
ciała wśród dzieci i młodzieży. 170 uczestników zadania odbędzie się podczas ostatniej sesji 

publicznego ~reningowej I fotoreportaż 
2.Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Udział w zadaniu około 70 osób w Rezultat osiągnięty wśród około Lista uczestników, ankieta/ fotoreportaż 
wieku szkolnym. r70 uczestników zadania 

publicznego 
4.Popularyzacja aktywności fizycznej -
parkour. 

5 . Umożliwienie dostępu do alternatywnej 
formy aktywności fizycznej 
mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki. 

~- Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Oferent realizował zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu: 

!.Realizacja zadania publicznego w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, (umowa nr PK.526.33.2017) . 

2.Realizacja zadania publicznego w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, (umowa nr PK.526.23.2018). 

3.Realizacja zadania publicznego w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, (umowa nr PK.526.24.2018). 

4.Realizacja zadania publicznego w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, (umowa nr PK.526.11.2019). 

Wszystkie powyższe zadania publiczne dotyczyły organizacji zajęć sportowo rekreacyjnych oraz organizacji czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży z miasta Mińsk Mazowiecki. 

Oferent prowadzi cykliczne zajęcia z parkour od roku 2016 na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w których bierze udział około 100 

fosób. Oferent posiada odpowiednie zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu zajęć. 

Do realizacji zadania publicznego oprócz wkładu osobowego będą używane przeszkody do parkour oraz asortyment, sprzęt 

!Sportowy będący własnością Stowarzyszenia Klubu Sportowego Akademii Parkour Wschód. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. Przeszkoda do parkour 2850,00 zł 

2. Ubezpieczenia uczestników NWW 150,00 zł 

3. Ubezpieczenia trenerów OC 100,00 zł 

4. Obsługa księgowa 100,00 zł 

5. 
Sprzęt, asortyment, stroje niezbędne 1200,00 zł 

do prowadzenia zajęć 

Koszt prowadzenia zajęć oraz opieki 300,00 zł 

6. podczas nocowania: 15 zł/h 
(wolontariusz) 

Koszt prowadzenia zajęć oraz opieki 300,00 zł 

7. podczas nocowania: 15 zł/h 
(wolontariusz) 

Koszt prowadzenia zajęć oraz opieki 1400,00 zł 

podczas nocowania: 70zł/h (trener) 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6400,00 zł 4400,00 zł 2000,00 zł 



V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pgbigranig &u•iadGO:QR pieni~ nyGR będa;ie się odbywaś wyląoa;n i o w FaRiael=i jilFewaei!eAej -eQfllalAej ea;i a lal Ae śe i jilei!!ylltu 

pYlllic.Rggg; 

3) oferent• /i eferonGi~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ;;i:algga( j ;;i)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych; 

4) oferent• / efeFeAei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* l zalega(-j.ą)!.. z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym• / inr:1;;i właściwą ewidencją* ; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, z/ożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych . ...... ~~~~.~~,~~~~~~t.~i' ........ ~ ... .......... ..... .. . ~ Data .10.:.9f.: .. i .o.A~Y ............ . 

······ ······ ··· · ·-M a-Gat, ···· ··· ···· ·· ·· ··· ·· ····· ·· ·· ·· ··· 

(podpis os upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Stowarzyszenie Klu~ Sportowy 
Aka1emia Parkour Wschód 

uł . Stefana Okrz~i 11-
05-300 Mińslr. Maztwiecki 

KRS 0000663580, NIP 82223571li 
Regon 36675108509000 


