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pod~:zcz~ NA'<J'FERTA 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 nie'MaśeM'ą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: .. i:iooieraAie*/niepobieranie*''. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1> 
Z zakresu zadań publicznych dotyczących wspierania i 

- upowszechniania kultury fizycznej 

li. Dane oferenta(-tów) 

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

STOWARZYSZENIE FIGUROWY MIŃSK MAZOWIECKI 

Forma prawna : stowarzyszenie 

Numer KRS: 0000708734 

Adres siedziby oraz do korespondencji: Ul. Michaliny Szczepankowskiej 21 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
www.facebook.com/FigurowyMM/ 
Nr tel.: Arkadiusz Marian Kalinowski - Prezes -

Nr tel.: Karolina Laskowska-Macios - Członek Zarządu - I 
Email: figurowy.minskmazowiecki@gmail.com 
Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia: 73 1090 2590 0000 0001 3568 2380 

'· Karolin;i I ;iskmM<b-~r cios 
2. Dane osoby upoważnionej do składania 

tel. 
t, wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) figurowy.minskmazowiecki@gmail.com 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data , 1.12.2020 I Data '131.12.2020 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Celem zadania jest rozpowszechnianie łyżwiarstwa figurowego poprzez przeprowadzenie około 12 godzin 

lekcji jazdy na łyżwach z elementami tańca na lodzie i układami synchronicznymi na lodowisku miejskim 

w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 w okresie grudzień 2020. Zadanie kierowane jest do osób w 

każdym wieku, które wyrażają chęć nauki i doskonalenia umiejętności łyżwiarskich. Zajęcia odbywać się będą 

pod okiem instruktorów łyżwiarstwa i tańca na lodzie i będą kontynuacją zajęć realizowanych w sezonie 

2019/2020. Przewidywany jest podział na grupy według wieku i umiejętności łyżwiarskich. Zajęcia będą 

odpłatne. Realizacja zadania zakłada udział wolontariuszy, którzy będą asystować przy organizacji zajęć -

będą to zaawansowani łyżwiarze ze Stowarzyszenia Figurowy Mińsk Mazowiecki. 

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 I źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

' docelowa) 

Udział osób, które wyrażają chęć Ok. 20 osób Lista obecności, zgłoszenie na zajęcia 
nauki i doskonalenia umiejętności poprzez wiadomość email. 
~yżwiarskich w treningach 
Zorganizowanie zajęć łyżwiarskich Ok. 12 godzin lekcyjnych Dziennik zajęć 

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

Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki rozpoczęło organizację lekcji jazdy na łyżwach z elementami 

tańca na lodzie w sezonie 2017 /2018. Zajęcia w styczniu i lutym 2018 odbywały się w ramach umowy z 

Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki nr PK.526.11.2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie jazdy na łyżwach figurowych i tańca na lodzie". 

Podjęliśmy wtedy współpracę z instruktorkami i byłymi zawodniczkami łyżwiarstwa figurowego, które mają 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć na lodowiskach Torwaru i Zimowego Narodowego w Warszawie . 

Zajęcia te kontynuowaliśmy w grudniu 2018 roku, kiedy to bez udziału tradycyjnej reklamy, a jedynie 

rozgłaszając wiadomość wśród znajomych i chętnych z poprzedniego sezonu, zebraliśmy około 20 

uczestników zajęć. W 2019 roku treningi łyżwiarskie organizowaliśmy w ramach umów z Burmistrzem 

Miasta Mińsk Mazowiecki PK.526.8.2019 i PK.526.8.2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego, trafiając 

ącznie do około 50 osób. W okresie wrzesień - listopad 2019 ponadto organizowaliśmy na boiskach 

wielofunkcyjnych treningi imitacyjne (tzw. off-ice), które przygotowują uczestników do poprawnego 

wykonywania figur na lodzie. Przy organizacji zajęć aktywnie działa naprzemiennie czworo wolontariuszy, 

którzy są członkami Stowarzyszenia Figurowy Mińsk Mazowiecki. Dysponujemy pachołkami i miękkimi 

piłeczkami zakupionymi przy realizacji poprzednich projektów, które wykorzystywane są podczas treningów. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

Organizacja zajęć: m.in wynagrodzenie 1776 

1. dla instruktorów łyżwiarstwa figurowego , 
wolontariusze przy organizacji zajęć, 
ubezpieczenie zajęć . 

2. Obsługa księgowa 100 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 1876 800 1076 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my) , że: 

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

publicznego; 
3) oferent* / efemRGi-! składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ;rai~~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / efeFeRGi-! składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ;ralegaf-jaj-! z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ iRRą---WlaśGiwą---ewiGeRGją*; 



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


