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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z im. -:cjaml umieszczonymi pay poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: .,pobieranie" /niepobieranie..,' oznacza, że należy ~. · 'ić niewłaściwą odpowiedź. pozostawiając 
prawidłową . Przykład : .peeief8Rie~/niepobieranie..,'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1> Wspieranie i upowszec.- ,ianie kultury fizycznej 

li. Dane oferenta(•tów) 

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

Klub Sportowy Pasjonaci Sportu wpisany ewidencji klubów sportowych dział. fących w formie 
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gosr.,odarczej prowadzonej przez 
Starostę Mińskiego pod numerem 27 

ul. Sosnkowskiego 27 /6, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

mail: minskaligakoszykowki@gmail.com 

adres strony int.: nie posiadamy 

Nr kontaktowy: 

NR KONTA: 

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

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Karol Kowalczyk 

1. Tytuł zadania publicznego IV sezon Mińskiej Ligi Koszykówki 

Data 26.09.2021 
2. Termin realizacji zadania publicznego2l 

r. 
rozpoczęcia 

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

Data 19.12.2021 

zakończenia 
r. 

I 



Celem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie IV edycji Mińskiej Ligi Koszykówki. 
Rozgrywki będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 1 ewentualnie w Zespole Szkolno• 

Przedszkolnym nr 1. Rozgrywki będą przeznaczone dla osób lubiących grać w koszykówkę, biorąc 
pod uwagę ilość zgłoszeń będzie to ponad 140 osób w wieku od kilkunastu do prawie 60 lat. 
Biorąc pod uwagę zainteresowanie czwartym sezonem MLK liczymy, że weźmie udział w 
rozgrywkach do 11 zespołów. Rozgrywki będą się odbywać systemem „każdy z każdym" Za 
wygraną będą 2 pkt za przegraną 1 pkt a za walkower O pkt. Po rozegraniu wszystkich meczy 4 
najlepsze zespoły (zdobyły największą liczbę punktów) rozegrają ze sobą mecze półfinałowe w 
systemie pierwsza drużyna z czwartą a druga z trzecią. Wygrane zespoły zagrają ze sobą w finale 
a przegrane w meczu o 3 miejsce. 

Dla 4 najlepszych drużyn planujemy pamiątkowe medale i dyplomy a dla zwycięzców również 
nagrodę w postaci bonów podarunkowych. Dla pozostałych uczestników dyplomy. 

Ze swojej strony jako organizatorzy w formie wkładu osobowego przez około 13 dni meczowych 
trwających około 6 - 8 h każdy, będziemy obsługiwać rozgrywki jako sekretarz zawodów. 
Dodatkowo w każdym dniu rozgrywek będzie wyznaczona 1 ·2 osoby z naszego Klubu do pomocy 
m.in. w sprawnym przebiegu rozgrywek, czyli przygotowanie sali, pomoc drużyną, pilnowanie 
bezpieczeństwa. Dodatkowo jedna osoba będzie wykonywała zdjęcia z przebiegu meczy. 
Każdorazowo po rozegraniu kolejki przygotujemy też wkład w postaci materiałów z przebiegu 
kolejki wraz ze zdjęciami do wykorzystania przez lokalne gazety i portale internetowe. 

Każda z drużyn biorących udział w rozgrywkach Mińskiej Ligi Koszykówki dokonuje wpisowego w 
wysokości 1.600,00 zł 

Celowa jest kontynuacja rozgrywek z uwagi na duże zainteresowanie poprzedniej edycji. 

7! Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w m.in. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. 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) 

zorganizowanie i przeprowadzenie !V Jedna edycja ligi, olfflłG.la-mt i Zdjęcia, dokumentacja zadania 
edycji Mińskiej Ligi Koszykówki : me~w;ie11 O\bt0 Ss 

k: Ni.Fi:.?/ ()t.J-f\ l<~ /1 
udział ok 140 osób w rozgrywkach udział ok 140 osób w rozgrywkach Zdjęcia, dokumentacja zadania, lista obecności, 

karty zgłoszeniowe 

r '{CtJ > (< 



Wyłonienie zwycięzców rozgrywek Liczba wyróżnionych drużyn - Zdjęcia, dokumentacja zadania, karty 
miejsca 1-3 zgłoszeniowe, relacja z imprezy 

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

Klub Sportowy Pasjonaci Sportu działa już ponad 1 O lat. stara się propagować zdrowy tryb życia i 
wspierać rozwój sportu w szczególności koszykówki. Organizował i pomagał startować mińskiej 
drużynie przez kilka lat w rozgrywkach Warszawskiego Nurtu Basketu Amatorskiego oraz 
zorganizował trzy edycje Mińskiej Ligi Koszykówki. W skład osób odpowiedzialnych za prawidłowy 
przebieg rozgrywek wchodzą pasjonaci koszykówki, którzy mają doświadczenie trenerskie, 
sędziowskie oraz sami są graczami. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. Sędziowie boiskowi 5.000,00 

2. Sędziowie stolikowi 5.000,00 

4. Nagrody dla zawodników 1.000,00 

5. Organizacją i obsługa zawodów 5.000,00 

Promocja (m.in., przygotowanie 1.000,00 

6. 
materiałów prasowych, promocja 
postów na fb, artykuły w prasie i 
lokalnych portalach, plakaty) I 

7. Obsługa księgowa 200,00 

8. Program do statystyk meczowych 1.100,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18.300,00 4.000,00 14.300,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

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

3) oferent składający nin iejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
4) oferent składający niniej szą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w częśc i li niniejszej oferty są zgodne z inną właściwą ewidencją*; 
6) wn ystkle 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. 

~t/-\J~ ................................ . 

=:t~== 
(podpis osoby upoważn ionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składan ia oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data ... . Q.X~ . .O.Y~.J.D..J.A ..... . 


