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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić "")'łącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niev.Aaści,vą odpcmiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,pebierame*/niepobieranie"'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1
> IZ 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 siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Miński Klub Sportowy MMA TEAM 

Forma prawna: klub sportowy działający w formie stowarzyszenia 

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod pozycją nr 36 

!Adres: ul. Kopernika 11/58 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

Strona www - nie posiada 

!Adres do korespondencj i: jw. 

e-mail: mksmmateam@wp.pl 

~el. 694-110-794 

Nr konta: 

26 1240 2702 1111 0010 6921 8874 
Ewelina Frankiewicz 

2. Dane osoby upoważnionej do składania el. 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 8 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 
rozpoczęcia 

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

4.02.2021 Data 
zakończenia 

31 .03.2021 



Celem zadania jest organizacja turnieju upowszechniającego kulturę fizyczną dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat 

w brazylijskim jiu jitsu. W zawodach, które odbędą się w Mińsku Mazowieckim wezmą udział przedstawiciele klubów z 

powiatu mińskiego, województwa mazowieckiego i całej Polski . Zawody te stały się jednym z najważniejszych punktów w 

zakresie organizacji imprez sportowych w kraju skupiających zawodników jiu jitsu. W turnieju, silną reprezentację stanowią 

nasi zawodnicy, przedstawiciele Mińska Mazowieckiego na co dzień trenujący w mińskim klubie. 

Mińsk Mazowiecki stał się już areną zmagań wojowników brazylijskiego Jiu Jitsu o czym świadczy wzrastająca z roku na 

rok frekwencja, również uczestników z zagranicy, dlatego też pragniemy kontynuować projekt służący szerokiej promocji 

naszego miasta w 2021 roku. 

Oprócz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w szczególności brazylijskiego jiu jitsu, 

naszym celem są: 

• 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 

Uczestnikom dają możliwość rywalizacji z rówieśnikami w różnych kategoriach wiekowych i wagowych, zawieranie nowych 

znajomości, zacieśnienie współpracy między klubami w Polsce. To także szeroko zakrojona akcja promocyjna w mieście, 

mediach społecznościowych i branżowych oraz internecie. 

Zadanie będzie realizowane na hali sportowej i malej sali gimnastycznej w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 

Mazowieckim. Data przeprowadzenia turnieju to 6 marca 2021 r {sobota). Zawodnicy biorący udział w rywalizacji startują 

według wskazanych przez przepisy IBJJF poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych. Walki zawodników 

odbywają się na specjalnie przygotowanym polu z puzzlowej maty gimnastycznej i trwają w zależności od rodzaju kategorii 

od 2 do 5 minut. 

W zadaniu wezmą udział wolontariusze MKS MMA TEAM w składzie: sędziowie zatrudnieni w ramach umowy 

wolontarystycznej. Jedna godzina pracy sędziego to około 40zl brutto, czas pracy to ok.8-10 godzin, wynagrodzenie 

wyniesie ok.400zł, w sumie w zadaniu weźmie udział 4 sędziów, całkowity koszt wykonanej pracy to 1600zł. Wolontariusze 

zatrudnieni w ramach umowy wolontarystycznej, średnio 1 osoba poświęci na przygotowania do zawodów około 12 godzin, 

1 godzina to ok. 20zł brutto, zatem zatrudnienie 1 osoby to około 240zł. Łącznie w zadaniu weźmie udział 1 O 

wolontariuszy, całkowity koszt wykonanej pracy to 2400zł. 

Opis odbiorców: 

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu mińskiego, mieszkańców Mińska Mazowieckiego, 

zawodników brazylijskiego jiu jitsu z województwa mazowieckiego i całego kraju. Przewidujemy, że w imprezie weźmie 

udział_ od 50 do 200 osób. Zawodnicy rejestrują się do udziału w zawodach za pomocą deklaracji udziału w turnieju. W dniu 

imprezy kierownicy - trenerzy klubów dokonują opiaty (70zł) za udział w zawodach. Dzieci i młodzież z naszego klubu 

oraz z klubów powiatu mińskiego są zwolnione z opłaty. Przypuszczamy, że w naszym wydarzeniu weźmie udział co 

najmniej 30 zawodników z innych klubów, więc łączna suma z opiat wyniesie ok.2100zł, które zostaną przeznaczone na 

organizację i opiaty związane z turniejem. 

Z pozyskanej dotacji zamierzamy zakupić głównie nagrody rzeczowe oraz medale dla uczestników zawodów. 

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym na dzień wydarzenia rozporządzeniem w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

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
l 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 
docelowa) 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Udział w zawodach od 50 do 200 osób Nie mniej niż 50 osób Deklaracja udziału/ zdjęcia 

Wyłonienie zwycięzców w Nie mniej niż 1 O kategorii po 3 !Zdjęcia/ deklaracje udziału 
poszczególnych kategoriach !Osoby każda 

Zorganizowanie Turnieju 1 wydarzenie ~djęcia/dokumentacja zadania 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

Przez 9 lat działalności MKS MMA TEAM byto organizatorem lub współorganizatorem ponad 50 imprez na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki oraz Powiatu Mińskiego: 9 edycji Gali Grappler Night oraz zawodów i turniejów 
ogólnopolskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście Mińsk Mazowiecki oraz w Powiecie Mińskim . Członkowie 

naszego klubu aktywnie angażują się w wydarzenia i mają już duże doświadczenie w ich przeprowadzaniu. 
Współorganizowaliśmy także ferie letnie i zimowe dla dzieci z Mińska Mazowieckiego oraz obozy sportowe. 

W roku 2020 prowadziliśmy współpracę w zakresie realizacji różnych projektów sportowych na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki oraz Powiatu Mińskiego z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki, Powiatem Mińskim, przeprowadzając 
warsztaty i turnieje sportowe o zasięgu ogólnopolskim i z udziałem klubów z Litwy, Białorusi i Ukrainy i Czech. Chętnie 
także wspieramy wszelakie akcje charytatywne: WOŚP, Szlachetną Paczkę, Zwierzaki z Mińska itp. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. Opieka medyczna 350 

2. Sędziowie - wolontariusze 1600 

3. Nagrody rzeczowe i medale 6900 

4. 
Projekty graficzne (m.in.: plakaty, 650 
dvolom, baner reklamowy) 

5. Obsługa turnieju - wolontariusze 2400 
6. Obsługa ksieaowa 200 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12100 6000 6100 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(--m;4-; że : 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta{-wwf,-

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; 
3) oferent* / GfefeRGi* składający niniejszą ofertę nie zalegaHą)! / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne ; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krnjowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 

6) wszystkie infonnacje 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 infonnatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

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