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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłączn ie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 

r--=:-=-cc-=-::--'Zaz:::c::;nc:.::a:.=cz::.;e;;.;.n ie=gwi~·azdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie.,, oznacza że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź pozostawiając 
!JRZĄD 1'1>t4~ił¼,wą. F zykład: ,,13eeier-aA-ie*/niepobieranie.,•. 

MINSK MAZOWIECKI 

:~~-} gJf4 ZO. dit· wowe informacje o złożonej ofercie 

podpis ... ............... .... - ......... ~'2. . 
. :::rgan-aemtflłŚtracji publicznej, Burmistrz Miasta Mińsk M azowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1> 
Zadanie publiczne z zakresu nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania 

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 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskoń czoności", forma prawna : stowarzyszenie, nr KRS: 
0000217670, adres siedziby i do korespondencji: ul. Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 
www.sciezkinieskonczonosci.pl, 600-903-957, sciezki@o2.pl 

Nr konta bankowego : i 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko. numer telefonu, adres poczty Małgorzata Zakrzewska, 600-903-957, sciezki@o2.pl elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Wyjazdowe szkolenie dla młodzieży z zakresu organizacji 
1. Tytuł zadania publicznego górskiej turystyki kwalifikowanej oraz bezpiecznego 

wypoczynku 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 
Data .J l.07.2022r. 

I 
Data 131.08.2022 

rozpoczęcia zakończenia 

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



W ramach projektu grupa młodzieży z Mińska Mazowieckiego weźmie udział w wyjazdowym szkoleniu 

z zakresu organizacji górskiej turystyki kwalifikowanej oraz bezpiecznego wypoczynku . Szkolenia 

realizowane będą w ramach wspólnego wyjazdu, podczas którego odbędą się zajęcia teoretyczne i 

warsztatowe, a przede wszystkim młodzi ludzie pod okiem doświadczonej kadry będą zdobywać 

umiejętności praktyczne. 

Miejscem realizacji zadania jest Mińsk Mazowiecki - siedziba Stowarzyszenia przy ulicy Okrzei 7 oraz 

Pensjonat w Zakopanem - w terminie 24 lipca - 3 sierpnia 2022r. (pensjonat nie jest partnerem w realizacji 

zadania). 

Stowarzyszenie Ścieżki Nieskończoności od 2004 roku organizuje różnego rodzaju wyjazdy czy warsztaty 

wakacyjne dla młodzieży. W tym czasie jego członkowie nabrali ogromnego doświadczenia zarówno w 

organizacji samego wypoczynku od strony prawno - formalnej, jak i od strony dydaktyczno -

wychowawczej. Zależy nam, by młodzi zdobyli przede wszystkim wiedzę praktyczną jak być turystą 

świadomym w zakresie bezpieczeństwa, ale również ekologii. Turystyka górska jest specyficzną 

i najbardziej wymagającą dziedziną turystyki kwalifikowanej. Zasady bezpiecznego poruszania się po 

górach, radzenie sobie w sytuacjach trudnych (np. podczas burzy) oraz świadome poznawanie aspektów 

zarówno turystycznych jak i krajoznawczych - to główne cele naszego obozu szkoleniowego. Nic nie zastąpi 

szkolenia, w którym pod okiem doświadczonych instruktorów młodzież będzie uczyła się i na bieżąco 

reagowała na pojawiające się sytuacje. Uczestnicy obozu nauczą się odpowiedniego planowania wycieczek 

górskich tak, aby były one ciekawe, bezpieczne oraz miały charakter zarówno krajoznawczy jak 

i rekreacyjny. Przewidujemy działania szkoleniowe z zakresu orientacji w terenie, posługiwania się mapą 

oraz busolą oraz innych umiejętności, które cechują bezpieczne uprawianie turystyki górskiej, po 

wcześniejszym jej zaplanowaniu. Każdy z uczestników będzie mógł sprawdzić się jako przewodnik na 

konkretnej wycieczce górskiej. Bardzo ważna jest nauka bezpiecznego wędrowania w terenie górskim, 

rozwijanie poczucia respektu wobec gór, szacunku wobec przyrody i kształtowanie postaw 

proekologicznych. Podczas obozu młodzież będzie zachęcana do uprawiania bezpiecznej turystyki górskiej 

w przyszłości i zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej . Projekt oprócz programu 

typowo szkoleniowego zakłada również część rekreacyjno-wypoczynkową . Tym bardziej w obecnym 

okresie ważne jest, by uczniowie po roku szkolnym on-line mieli możliwość wziąć udział w zajęciach „na 

żywo". Wyjazd oczywiście zostanie zorganizowany z zachowaniem wszelkich wymogów obowiązującego 

reżimu sanitarnego. 

W szkoleniu weźmie udział nie mniej niż 15 osób zamieszkałych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, będą 

to przede wszystkim uczniowie. Stowarzyszenie od początku swojej działalności propaguje ideę 

wolontariatu. Mamy świadomość jak jest to ważne, gdyż większość działań organizacji pozarządowych nie 

byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie społeczna praca wolontariuszy. Działania naszego 

Stowarzyszenia również opierają się na pracy wielu wolontariuszy, między innymi kadrę wyjazdu stanowić 

będą opiekunowie wolontariusze. Wśród uczestników również będą osoby, które były już naszymi 



wolontariuszami i wykazywały dużą chęć pomocy i zaangażowania w przedsięwzięcia realizowane przez 

stowarzyszenie, jak również możliwość udziału w szkoleniach będą miały osoby dotychczas nie związane z 

działaniami naszej organizacji, a które zgłoszą chęć udziału. Działania rekrutacyjne będą prowadzone 

głównie poprzez działania on-line i media społecznościowe. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży organizacja 

warsztatów zostanie zarejestrowana w kuratorium . Kadrę pedagogiczną stanowić będą osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia wychowawców czy kierowników wypoczynku oraz doświadczenie w organizacji 

wypoczynku. 

Podczas realizacji zadania zapewniona zostanie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następujący sposób. 

Przejazd na miejsce zakwaterowania odbędzie się autokarem. Do pomocy osobom ze szczególnymi 

potrzebami wyznaczona zostanie osoba lub osoby (w zależności od potrzeb) z kadry obozu, które będą do 

dyspozycji i w razie potrzeby będą udzielały wsparcia. Budynek pensjonatu, w którym grupa będzie 

zakwaterowana, jest budynkiem piętrowym niestety nie dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, dlatego również zapewnimy dostęp alternatywny w postaci wyznaczonych do pomocy osób z 

kadry, które będą do dyspozycji w zakresie poruszania się po budynku jak również ewakuacji. Zawsze na 

obozie staramy się zapewnić kadrę w większej liczbie osób niż jest wymagana przez wymogi w zakresie 

organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, dlatego wyznaczanie osoby do pomocy nie będzie problemem. 

Materiały informacyjne o realizowanym projekcie w formie plakatów i grafik zostaną opatrzone opisem 

alternatywnym, podobnie jak relacje z realizowanego projektu, które będą zamieszczane na prowadzonym 

przez Stowarzyszenie fanpage'u . Ponadto materiały informacyjne zostaną przygotowane z odpowiednio 

dużą i czytelną czcionką , bezszeryfową zgodnie z wytycznymi. Zapewnimy również na wniosek osoby ze 

szczególnymi potrzebami komunikację w forrY)ie określonej w tym wniosku. 

Zapewnimy również alternatywny sposób dostępu w zakresie dostępności cyfrowej poprzez zapewnienie 

kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zostanie 

wyznaczona osoba do takiego kontaktu i bezpośredniego udzielania informacji ó realizowanym projekcie i 

możliwość wzięcia udziału. 

1l 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.). 
2l 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 osiągnięci u wskaźnika 

Udział młodzieży w wyjazdowym 15 osób Lista uczestników 

szkoleniu z zakresu organizacji 

bezpiecznej turystyki. 

Organizacja 11-dniowego wyjazdu 1 Dokumentacja obozu 

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

będą wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie organizuje podobne projekty już od 2011 roku._ Członkowie Stowarzyszenia posiadają już 

kilkuletnie doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży · (corocznie od początku działalności 

czyli od 2004 roku), w tym w organizacji półkolonii w mieście, obozów krajoznawczo - wypoczynkowych, 

warsztatów muzycznych, szkoleń dla Młodzieżowych Organizatorów Turystyki. Co roku projekty 

realizowane były w ramach współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki jako zadania zlecone przez Urząd 

Miasta Mińsk Mazowiecki - dotychczasowa współpraca przebiegała bez zastrzeżeń . Stowarzyszenie przy 

organizacji wyjazdów współpracuje również z Mińskim Centrum Profilaktyki. Dodatkowo przez kilka lat 

Stowarzyszenie współpracowało z Miastem w zakresie kultury, organizując koncerty z cyklu 11 Za 

horyzontem stów", a od dziewięciu lat również współorganizując Festiwal 4M. Za koordynację projektu 

odpowiadać będzie osoba będąca jednym z członków stowarzyszenia czynnie uczestniczącym we 

wszystkich działaniach, która corocznie współuczestniczy w organizacji przedsięwzięć realizowanych przez 

stowarzyszenie, m.in. obozów letnich dla młodzieży czy Festiwalu 4M - Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki. 

Przy realizacji danego projektu będą pracowali także inni członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze, 

którzy będą pracowali nieodpłatnie. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł 

1. 
Zakwaterowanie wraz z 5500 
wyżyw ie n iem 

Transport (przejazd tam i z 2000 
2. powrotem, transport na 

miejscu, opłaty parkingowe) 

3. 
Artykuły identyfikacyjne i 400 
szkoleniowe 

Bilety wstępów dla uczestników 1100 ' 

i opiekunów (np. wstępy do 

4. TPN, basen, kino, przejazdy 

kolejką, wypożyczenie 

rowerów, itd .) 

5. Obsługa księgowa projektu 500 

6. Koordynacja projektu 1500 

Suma wszystkich kosztów realizacji 11 ooo 10 ooo 1000 

zadania 



V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzi e realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

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

publicznego; 
3) oferent* I GfefeHGI' składający niniejszą ofertę nie za lega(-ją) * I ~e~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / efeIBAGI' składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I ~egaf--j~ z opłacaniem na l eżności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / iAflą--Wlaściwą ewieE!RGfą; 

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) 

STOWfl RZyszrniE KuhuRA INo,OświATOWE 
Sci Eżk i NiEskoŃczoNości 

05-300 Mil\sk Mazowiecki, ul. Okrzei 7 
Regon 712576230, NIP 8222142963 

KRS 0000217670 -

JO. DG. !)S)rJ.!) rf . 
Data ................ , ... ....... ........ . .. . . ... . .. ... .. ... . 


