
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 niewaściwą odpcwiedź, pozostav.liając 

prawidłową. Przykład: ,,pobieranie*/niepobieranie*'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1: Organ .administracj(public;znej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

do którego, adresowaną Je~t ofeita .·· . 
2. RodtajZłłdania publicznego1> Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

li. Dane oferenta{-tGwł 

1, Ń~a oferenta~, forma prawna, numer w.KrajQwym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do kąrespondencji, adręs e-mail, numer telefonu 

Miński Klub Sportowy MMA TEAM 

Forma prawna: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia 

ul. Kopernika 11/58 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

pis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod pozycją nr 36 

Strona www: 

Mail: mksmmateam@wp.pl 

el.: 694-110-794 

Nr konta: Bank Pekao 26 1240 2702 1111 0010 6921 8874 

2. D.ane osoby upo'ł{aznionęj do składania 
wyjaśnień dotyc~ących oferty (np; imię. i nazwisko, 

numer telefonu, adres pocztrelektronicznej) 

Ewelina Frankiewicz 

ul. Piłsudskiego 33f/14 

5-300 Mińsk Mazowiecki 

el. 692-238-240 

ewelina201 O 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1, Tytuł zadania publicz,nego 
X Turniej NO Gł FIGHT GRAPPLER CUP 

2. Termin realizacji zadania pul:!licznego2l 
Dafa 
rozpoczęcia 

3; Syntetyczny opis zadania (wraz ze wsk~11ielll miejsca jego reaUzacji) 

10.08.2019r Data 
zakończenia 

31.10.2019r 



Miński Klub Sportowy MMA TEAM działając prężnie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki i Powiatu Mińskiego, chce 

zorganizować jubileuszowy, bo już dziesiąty Turniej NO Gł FIGHT GRAPPLER CUP. Wydarzenie, które swój początek 

mia/o kilka lat temu, przez ten okres czasu stało się jednym z ważniejszych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim. 

Turniej odbywa się na zasadach grapplingu i bez kimon. Adresowany jest do dzieci z terenu Miasta, Powiatu Mińskiego, 

województwa mazowieckiego oraz ca/ej Polski. Od lat gościmy także ekipy z Białorusi, Słowacji i Litwy. Corocznie w 

zawodach bierze udział od oko/o 50 do 300 osób, dzieci i młodzieży. Oprócz samych zawodników obecni są zawsze liczni 

kibice, trenerzy i rodzice, spodziewamy się ich także w liczbie od 100-200 osób. 

Dla naszego miasta to nieoceniona promocja nie tylko w powiecie mińskim, ale w całym kraju. Podczas zawodów, gadżety 

i nagrody związane z Mińskiem Mazowieckim trafiają w różne miejsca Polski, a zawodnicy chętnie pojawiają się na 

kolejnych edycjach turnieju. Zawody są szeroko promowane na portalach branżowych i społecznościowych, to z 

pewnością bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek Mińska Mazowieckiego, jako miasta z prawdziwie sportową „duszą". 

Planowany termin zawodów to 5 października 2019r (sobota) na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim. 

W zadaniu wezmą także udział członkowie Mińskiego Klubu Sportowego MMA TEAM, którzy będą odpowiadać m.in.za 

obsługę sędziowską i techniczną. Wszyscy zatrudnieni w ramach umów wolontarystycznych. W wydarzenie zostanie 

izaangażowanych 4 sędziów, każdy z nich wykona pracę w wymiarze ok. 8 godzin, więc wynagrodzenie wszystkich 

sędziów to koszt ok. 1.6002/. Obsługa techniczna niezbędna do zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów, 

przygotowania hali sportowej przed i po zawodach to 1 O osób. średnio każda z nich poświęci na przygotowanie turnieju 

ok.12 godzin, sumując praca wolontariuszy w ramach obsłucha technicznej wyniesie ok. 2.400 z/. Łączny koszt 

~ynagrodzeń w ramach umów wolontarystycznych wyniesie ok. 4.000. Oplata od uczestników zadania w wysokości 70zl 

pobierana w dniu zawodów, łączna przypuszczalna wartość to oko/o 2.800 z/, zakładając, że na turniej zgłosi się 

przynajmniej 40 osób z innych klubów. Dzieci i młodzież naszego Klubu oraz klubów Powiatu Mińskiego są zwolnione z 

opiat regulaminowych. Kwota zostanie przeznaczona na organizację i koszty związane z turniejem. 

Grappling i jego pochodne jako dyscypliny parterowych sztuk walk stają się bardzo prężnie rozwijającą 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 naszymi celami, które chcemy osiągnąć poprzez 

organizację tego typu wydarzenia jest: 

• popularyzacja sztuk walki w szczególności grapplingu i brazylijskiego Jiu-jitsu w naszym mieście 

• popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy wśród dzieci i młodzieży w naszym 

mieście 

• promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia 

• promocja miasta Mińsk Mazowiecki 

• integracja kilku pokoleń mieszkańców naszego miasta. 

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 za<laniąpu!:>licznęgą 

· Plano\Va11y poziom·oi.iągriillcia, 
rezultatów (1111att~ć 

docelowa). 

Udział co najmniej 50 osób w Turnieju Ok. 50 do 300 osób. 

NO Gł FIGHT GRAPPLER CUP 

Zorganizowanie imprezy obejmie m.in. 
zakup: 
medali 

- nagród rzeczowych 
baneru reklamowego 

ro'ektu i druku d łomów 

Popularyzowanie sztuk walki w 

szczególności grapplingu w naszym 

mieście, umożliwienie dostępu 

Ok. 50-300 szt medali 
Ok. 40-120 szt nagród 
rzeczowych ( koszulek, worków, 
sprzętu i odzieży sportowej itp.) 

1 baner promujący imprezę 
Ok. od 50-300 d łomów 

Udział od ok. 50 -450 osób w 
awodach (uczestnicy i 
idzowie) 

SJ)O$~brr1onitoroianja;rezu1tatóv,, I #ódło 
• ·. J11,!1:>J~•I!?i.i 1:> ?i.i,9,11!~:ill lftf!:tk~ni~a · 

Lista obecności, wpisowe, zdjęcia 

Faktury zakupu, zdjęcia 

djęcia, lista obecności 

5 .. Krótką charaktęrystyka Oferenta, .ję~o doświad.czenia w. realiµcji działań planC>w,anych. w ofercie oraz zasobóYi, które będ 

v,,ykorzy$tane w realizacji zadania · 

MKS MMA TEAM było organizatorem lub współorganizatorem ponad 40 imprez na terenie miasta Mińsk 

Mazowiecki oraz Powiatu Mińskiego: 8 edycji Gali Grappler Night oraz zawodów i turniejów ogólnopolskich dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście Mińsk Mazowiecki oraz w Powiecie Mińskim. Tak jak w latach 

poprzednich tak i w tym roku organizujemy bezpłatną akcję pn.: "Sportowe wakacje z bjj dla dzieci i młodzieży'', 

dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Od kilku lat współpracujemy także z Samorządem 

ojewództwa Mazowieckiego organizując bezpłatne warsztaty brazylijskiego jiu jitsu w miesiącach wrzesień

grudzień. Wszystkie te zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i udziałem mieszkańców Mińska 

Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego. Członkowie naszego klubu oraz naszych partnerów aktywnie angażują 

się w wydarzenia i mają już duże doświadczenie w ich przeprowadzaniu. 

wydarzenie zostanie zaangażowanych 4 sędziów, każdy z nich wykona pracę w wymiarze ok. 8 godzin, 

nagrodzenie wszystkich sędziów to koszt ok. 1.600zł. Obsługa techniczna niezbędna do zapewnienia 

sprawnego przebiegu zawodów, przygotowania hali sportowej przed i po zawodach to 1 O osób. średnio każda 

nich poświęci na przygotowanie turnieju ok.12 godzin, sumując praca wolontariuszy w ramach obsługi 

echnicznej wyniesie ok. 2.400 zł. Łączny koszt wynagrodzeń w ramach umów wolontarystycznych wyniesie ok . 

. OOO zł. 

zadaniu zostaną wykorzystane zasoby rzeczowe w postaci laptopów i monitorów. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu .wartość Zdotacji Z.il')nych 

PLN 
.• źród~ł 

. .... ·• 

1. Opieka medyczna 300 

2. Nagłośnienie 800 

3. Medale 2500 

4. 
Nagrody rzeczowe (m.in.: koszulki, 3500 

worki itp.) 
5. Projekt i wvdruk dyplomów 400 

6. Baner reklamowv 150 

7. Sedziowie 1.600 

8. ObsłuQa techniczna 2.400 

9. UsłuQa ksieaowa 150 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11.800 5.000 6.800 



V. Oświadczenia 

Oświadczam{--myh że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta~ 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / GfereRGi! składający niniejszą ofertę nie zalega~ ~~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* I Gfefeflsi! składający niniejszą ofertę nie zalega( ją)* I zal~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrom Sąoowym* / inną 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, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeńk".1/f il'( E? Po, 7 ;', ')\._ '7r' k:: .?'\ M 
woli w imieniu oferentów) ul. I<.,! , : rril;:" 111:58 

0S-300 /\,,, · ·· ::_.,,,:-,wiecki 
NIP: 822-234-2/.1!: ;,HiCHIJ: 'i46Q3g1g6 

tel. 6G4 ·,·,u 794 


