
, yn:tĄo MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI 

~~~· 2 9, 12, 2020 
podpisł~.9.fl-.zal ..... A. ..... ~ DROSZCZONA 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 skreśrić nie'MaścNvą odpcmiedź, pozosta'Mając 

prawidłową. Przykład: .. ~Gbiefafłie*/niepobieranie"'. 

I. Podstawowe infonnacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowąna je$t oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> iWspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

li. Dane oferenta(-tów) 

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

Rolkowy Mińsk - Hokejowy Klub Sportowy 

Forma prawna - klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia 

k:tziałalności gospodarczej. 

Adres siedziby oraz adres do korespondencji: 

Ul. Klonowa 21C/23 

k>S-300 Mińsk Mazowiecki 

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej - nr 33 

Emc1il· rnlkowv.minsk@Rmail.com 

~el. 

https://www.facebook.com1ro1Kowyminskk/ 

" , Magdalena Ołdak - Prezes 

2. Dane osoby upoważ..J1ionej do składanja Email: rolkowy.minsk@gmail.com 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, www.facebook.com/rolkowyminsk2 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Tel, 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Nauka gry w hokeja 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 
Data 
rozpoczęcia 

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

111.01.2021 
I 

Data 131.03.2021 
zakońc..zenia 

Celem zadania jest stworzenie możliwości nauki gry w hokeja na lodzie dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mińsk 

Mazowiecki poprzez organizowanie zajęć nauki gry w hokeja na miejskim lodowisku na obszarze Mińska 

Mazowieckiego. Zajęcia dedykowane są dla grupy wiekowej od 6 lat - przy czym aby uczestniczyć w zajęciach 

hokejowych należy płynnie jeździć na rolkach i łyżwach (o przyjęciu do sekcji hokejowej decyduje trener). 

Rolkowy Mińsk Hokejowy Klub Sportowy planuje prowadzić zajęcia w okresie 11.01.2021 do 31.03.2021. zgodnie i 

aktualnymi wytycznymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Każdy uczestnik zajęć będzie miał wystawioną licencję zawodniczą - polskiego związku sportowego, która zgodnie i 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii umożliwi trenowanie. 

!Wszystkie zajęcia odbywać się będą na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim te 

~est: na lodowisku miejskim przy ul. Wyszyńskiego 56. 

~soby trenujące podzielone zostaną na dwie grupy - początkujących i zaawansowanych. Zajęcia odbywać się będą ~ 

razy w tygodniu. Poniedziałki - po 2h, wtorki po 3h, czwartki po 3h, soboty po 2h - co daje łącznie 115h. 

Co tydzień w niedziele planujemy sprawdzać umieietności zawodników poprzez organizacje meczów w ramach 3 Ligi 



Hokeja na Lodzie - liga ta organizowana jest przez Polski Związek Hokeja na Lodzie. Nasze mecze ligowe odbywać si 
będą na mińskim lodowisku. Mecze odbywać się będą co tydzień w niedzielę w godzinach 9.00 - 11.00 - co daje nam 
ącznie 22h wynajęcia tafli lodowiska. 

ramach planowanych działań przewidujemy: wynajęcie lodowiska, ubezpieczenie uczestników zajęć, zakup sprzęt 
ochronnego i treningowego oraz organizacja 3 Ligi Hokeja na Lodzie. 
Projekt ten powinien uzyskać dofinansowanie, ponieważ w całym Powiecie Mińskim nie ma innej organizacj 
pozarządowej, która wykonywałaby podobne zadania w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu 

tak szerokim zakresie tj. nauki gry w hokeja na lodzie. 
est baza - trzeba ją umiejętnie, z korzyścią dla społeczeństwa, szczególnie dla dzieci wykorzystać i zagospodarować. 

Potrzeba prowadzenia zajęć nauki jazdy na łyżwach z elementami gry w hokeja - umożliwi dzieciom i młodzieży udzia 
zajęciach ruchowych i ewidentnie poprawi bezpieczeństwo na lodowisku. 

est wielka potrzeba zagospodarowania wolnego czasu dzieciom z Mińska Mazowieckiego oraz zaszczepienie i 
asady fair play. Ważnym celem jest integracja dzieci i rodziców poprzez zorganizowanie wspólnych zajęć dla tyc 
rup. 

dresatami tych zajęć będą dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego bez konieczności korzystania z podobnych ofe 
Warszawie czy Siedlcach w liczbie: 

ajęcia nauki gry w hokeja na lodzie około 30 osób/msc. Przedział wiekowy od 6 lat przy czym osoby podzielone są na 
2 grupy ze względu na poziom umiejętności. 

ramach zadania przewidziany jest wolontariat -1 wolontariusz pomocy przy organizacji zajęć oraz organizacji 3 Ligi 
Hokeja na lodzie (115h zajęć x 20 zł/h - 2300zl oraz 22h przy organizacji 3 Ligi Hokeja na lodzie x 20zł/h - 440zł). 

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 rezyltatów realizacji zadania publicznęgo 
Planowany poziom osiągnięcia 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnJka 

Zorganizowanie zajęć nauki gry w 
115h Dziennik zajęć hokeja na lodzie 

Liczba uczestników zajęć nauki gry 

w hokeja na lodzie 
30 osób/miesięcznie Lista obecności 

Udział w 3 Lidze Hokeja na Lodzie Nie mniej niż 11 meczów Zdjęcia, dokumentacja zadania 

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

Od kilku lat Rolkowy Mińsk oferuje naukę jazdy na rolkach, a także w zimę naukę jazdy na łyżwach oraz naukę 
hokeja na lodzie. Zorganizowaliśmy kilkanaście imprez promujących rolki i łyżwy m.in. przejazdy rolkowe ulicami 
miasta, warsztaty rolkowe i łyżwiarskie, pokazowe mecze hokeja itp. część z tych imprez w ramach umów z 
miastem a cześć własnymi siłami. 
Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w zawodach hokejowych w całej Polsce oraz meczach pokazowych hokeja 
na lodzie. 

IW związku z chęcią prowadzenia zajęć nauki gry w hokeja na lodzie Rolkowy Mińsk - Hokejowy Klub Sportowy 
chcąc umożliwić wszystkim zainteresowanym dalszą naukę planuje organizować zajęcia na lodowisku miejskim. 
Nikt poza naszym Stowarzyszeniem nie oferuje nauki gry w hokeja na lodzie dlatego wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i w okresie 11.01 - 31.03.2021 chcemy rozpocząć szkolenie dzieci i 
młodzieży z Mińska Mazowieckiego. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

Zakup sprzętu i wyposażenia do 
1. prowadzenia zajęć i organizacji 3 5 650,00 

Ligi Hokeja na Lodzie 
2. Ubezpieczenie uczestników zajęć 700,00 
3. Wynagrodzenie trenera hokeja 5 750,00 
4. 
5. 
Suma WSlystkich kosztów realizacji zadania 12 100,00 4 000,00 8100,00 

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* / GfereRGi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ;rat~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / Gf8f6Rsi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ~ą)! z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sąaowym* / 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 



ROLKOWY MIŃSK 
Hokejowy Klub Sportowy 
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osób upoważnionych do składania oświadcze'łi - ' " / 
woli w imieniu oferentów) 


