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ZNEGO 

POUCZE c do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instruk · umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie"' oznacza, że należy skreślić nielMaścmą odpcM'iedż. pozostawiając 
prawidłową. Przykład: .,pobieranie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1> Wspieranie i upowszechnianie 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 

Rolkowy Mińsk - Hokejowy Klub Sportowy 

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

działalności gospodarczej. 

Adres siedziby oraz adres do korespondencji: 

Ul. Klonowa 21C/23 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

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

działalności gospodarczej - nr 33 

Email: rolkowy.minsk@gmail.com 

rT'el. 535247979 

https://www.facebook.com/rolkowyminskk/ 
Magdalena Ołdak - Prezes 

2. Dane osoby upoważnionej do składania Email: rolkowy.minsk@gmail.com 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, www.facebook.com/rolko\Al\lminsk2 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Tel. S35247979 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania publicznego2> 

Szkolenie w zakresie nauki gry w hokeja na lodzie wraz z 

organizacją imprez. 

Data 
rozpoczęcia 

l19.0.1-:-202'2 I Data 131.03.2022 

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

I AK O{ .2DU,1 zakończenia 
,l' l,V' 

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

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 10.01.2022 do 31.03.2022. 

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

jest: na lodowisku miejskim przy ul. Wyszyńskiego 56. 

Osoby trenujące podzielone zostaną na dwie grupy - początkujących i zaawansowanych. Zajęcia odbywać się będą 4 

razy w tygodniu. Poniedziałki - po 2h, wtorki po 4h, czwartki po 4h, soboty po 2h - co daje łącznie 142h. 

Co tydzień w niedziele planujemy sprawdzać umiejętności zawodników poprzez organizację meczów w ramach 3 Ligi 

Hokeja na Lodzie - liga ta organizowana jest przez Polski Związek Hokeja na Lodzie. Nasze mecze ligowe odbywać się 

będą na mińskim lodowisku. Mecze odbywać się będą co tydzień w niedzielę w godzinach 9.00 - 11.00 - co daje nam 

~ącznie 24h wvnaiecia tafli lodowiska. 

(w 



W ramach planowanych działań przewidujemy: wynajęcie lodowiska, wynagrodzenie t renera hokeja na lodzie, zakup 

sprzętu ochronnego i treningowego oraz organizację 3 Ligi Hokeja na Lodzie. 

Projekt ten powinien uzyskać dofinansowanie, ponieważ w całym Powiecie Mińskim nie ma innej organizacji 

pozarządowej, która wykonywałaby podobne zadania w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu 

w tak szerokim zakresie tj. nauki gry w hokeja na lodzie. 

Jest 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 udział 

w zajęciach ruchowych i ewidentnie poprawi bezpieczeństwo na lodowisku. 

Jest wielka potrzeba zagospodarowania wolnego czasu dzieciom z Mińska Mazowieckiego oraz zaszczepienie im 

zasady fair play. Ważnym celem jest integracja dzieci i rodziców poprzez zorganizowanie wspólnych zajęć dla tych 

igrup. 

Adresatami tych zajęć będą dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego bez konieczności korzystania z podobnych ofert 

IW Warszawie czy Siedlcach w liczbie: 

Zajęcia 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. 

W ramach zadania przewidziany jest wolontariat - 1 wolontariusz pomocy przy organizacji zajęć oraz organizacji 3 Ligi 

Hokeja na Lodzie (142h zajęć x 20 zł/h - 2840,00zł oraz 24h przy organizacji 3 Ligi Hokeja na lodzie x 20zł/h - 480zł). 

0 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 

docelowa) 
infonnacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja zajęć nauki gry w hokeja 
142h Dziennik zajęć 

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 12 meczy, około 

Zdjęcia, dokumentacja zadania 
24h wynajęcia tafli lodowiska. 

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

W 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 10.01 - 31.03.2022 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 6 530,00 

Lii:ii Hokeja na Lodzie 
2. Wynagrodzenie trenera hokeja 4 970,00 
3. 
4. 

5. 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 500,00 7 000,00 4 500,00 

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* / ofereHsi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / ;,,alega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent' I o~ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ziłłega(-j~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajo,,.,·w Rejestrem Sądowym• I 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, 



zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Zasada dostępności: 

Zajęcia rolkowe i łyżwiarskie odbywają się w obiekcie MOSiR Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o., który jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych (wejścia do budynku, toalety, szatnie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami). 

Uzyskanie informacji o zajęciach jest możliwe poprzez stronę na facebooku, jak również liczne artykuły udostępniane na stronach 

internetowych m.in. MOSiR, miasta Mińsk Mazowiecki jak również lokalnych stronach informacyjnych. 

Można również uzyskać wiele informacji drogą telefoniczną i mailową. 

Przed każdymi zajęciami jest oddelegowany wolontariusz do udzielania informacji wszystkim osobom jak również wolontariusz ten 

pomaga wszystkim uczestnikom w czynnościach związanych z przygotowaniem się do zajęć. 

W obszarze cyfrowym : wszystkie materiały graficzne zawierać będą opisy alternatywne, dokumenty zamieszczane w Internecie 

(regulaminy, ogłoszenia, harmonogramy) będą cyfrowo dostępne (funkcja OCR). 

Dostępność komunikacyjna: zamieścimy szczegóły opis dostępności budynku w formularzu internetowym (formularz do zapisów) jak 

również przygotujemy wersje papierowe, które będą dostępne do pobrania na obiekcie MOSiR. 
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