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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 skreślić niewlaści.Ną odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład : ,,pebieraRie*/niepobieranie"". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracj i 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 s iedziby, strona . 
www, adres do korespondencji, adres, e-mail, numer telefonu · 

Klub Sportowy Pasjonaci Sportu wpisany ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod numerem 27 

Forma prawna: Stowarzyszenie, którego statuty nie przewidują prowadzenia działalnoś ci gospodarczej prowadzonej 

ul. Sosnkowskiego 27 /6, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
mail: minskaligakoszykowki@gmail.com 
ad res strony int. : nie posiadamy 
Nr kontaktowy: 512516933 
Nr konta: 22 1240 2702 111100108834 9092 

:, Karol Kowalczyk 

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

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego VI sezon Mińskiej Ligi Koszykówki 

2. Termin realizacji zadania pub)icznego2> 
Data 
rozpoczęcia 

. . 125.09.2022 r. 
I 

Data · . 118.12.2022 r. 
zakończenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) . ~ . ' . 
Ce lem zadania jest : zorganizowanie i przeprowadzenie VI edycji Mińskiej Ligi Koszykówki. Rozgrywki będą 

się odbywać •w niedzielę w Szkole Podstawowej nr 1 ewentualnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. 

Ueże li z przyczyn niezależnych od organizatorów sale będą zajęte na inne miejskie imprezy dopuszczamy 

możliwość rozegrania danej kolejki w sobotę. Rozgrywki będą przeznaczone dla osób lubiących grać w 

koszykówkę, uwzględniając ilość zgłoszeń będzie to ponad 160 osób w wieku od kilkunastu do prawie 60 

lat. Biorąc pod uwagę zainteresowanie szóstym sezonem MLK liczymy, że w rozgrywkach weźmie udział do 

14 zespołów. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Mocniejszą grupę A z 6 zespołami i grupę B z 

maksymalnie 8 zespołami. 

• Grupa A zagra systemem każdy z każdy mecz i rewanż. Za wygraną będą 2 pkt za przegraną 1 pkt a 

za walkower O pkt. Po rozegraniu wszystkich meczów 4 najlepsze zespoły z grupy A (które zdobyty 
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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 . 

• Grupa B zagra systemem każdy z każdy po jednym meczu. Za wygraną będą 2 pkt., za przegraną 1 

pkt. a za walkower O pkt. Po rozegraniu wszystkich meczów najlepszy zespół grupy B zajmujący w 

tabeli pierwsze miejsce (zdobył największą liczbę punktów) rozegra mecz z najgorszym zespołem 

czyli tym który zajął 8 miejsce. Zespół z drugiego miejsca zagra z zespołem z siódmego miejsca, 

zespół z trzeciego miejsca zagra z zespołem z szóstego miejsca a zespół z czwartego miejsca z 

zespołem z piątego miejsca. Zwycięzcy tych pojedynków zagrają 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. 

Najlepszy zespoły z grupy B awansuje bezpośrednio do grupy A na kolejny sezon a drugi zespół grupy B 

zagra mecz barażowy o awans do grupy A z piątym zespołem grupy A. 

Dla 4 najlepszych drużyn z grupy A planujemy pamiątkowe medale i dyplomy, a dla zwycięzców również 

nagrodę w postaci bonów podarunkowych. Dodatkowo przewidziano nagrody indywidualne dla najlepszych 

pi ąte k obu grup oraz wyróżniających się zawodników. Dla pozostałych uczestników dyplomy. 

Ze swojej strony jako organizatorzy w formie wkładu osobowego przez te 12 weekendów meczowych 

trwających około 11 h każdy, będziemy obsługiwać rozgrywki jako sekretarz zawodów. Dodatkowo w 

ka żdym dniu rozgrywek będzie wyznaczona 1-2 osoby z naszego Klubu do pomocy w sprawnym przebiegu 

rozgrywek, czyli przygotowanie sali, pomoc drużyną, pilnowanie bezpieczeństwa i pomocy osobą 

niepełnosprawnym . 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 

wykOl'zystania przez lokalne gazety i portale internetowe. 

Dodatkowo w celu promowania koszykówki oraz zdając sobie sprawę, że nie każdy pasjonata tego sportu 

znajdzie zespół albo gra na wystarczającym poziomie aby wziąć udział w rozgrywkach MLI<, chcemy aby raz 

w tygodniu była dostępna dla wszystkich chętnych sala w Szkole Podstawowej nr 1. 

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

W celu zapewnienia dostępności oferty Mińskiej Ligi Koszykówki osobom ze szczególnymi potrzebami 

zgodnie z ustawą z dni 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych zapewnione zostaną następujące działania: 

W za kresie dostępności architektonicznej: 
• W każdy weekend meczowy jako organizatorzy zapewnimy specjalne miejsca na trybunach dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu zapewnimy bezpieczną ewakuację, drogą ewakuacyjną 
odpowiednio oznaczoną w formie dużych, jasnych obrazków dodatkow,o p~zy pomocy wym. aczonn 
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osoby 
• W każdy weekend meczowy jako organizatorzy zapewnimy dedykowane osoby do kontaktu oraz 

ewe ntualnej pomocy w dostaniu się na rozgrywki dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
• podczas rozgrywek korzystać będziemy z hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku 

Mazowieckim. Obiekt ten jest dostosowany do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, pozbawiony jest barier poziomych i pionowych prlestrzeni 
komunikacyjnych budynku (wejścia na obiekty, do budynków, toalet, szatni). Obiekt posiada 
parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 

• obiekty są oznaczone - posiadają na drzwiach wejściowych informację co się w nim znajduje, 
oświetlone, 

W zakresie dostępności cyfrowej: 
• zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego jako alternatywnego sposobu dostępu 
• wszystkie materiały graficzne zawierać będą opisy alternatywne, dokumenty zamieszczane 

w internecie (regulaminy, ogłoszenia) będą cyfrowo dostosowane (funkcja OCR), 

• fotografie, filmy, plakaty zostaną opatrzone napisami w odpowiedniej czcionce oraz podpisami 
alternatywnymi. 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej : 

• Na plakatach promujących MLI< wstawienie dedykowanego numeru dla kontaktu dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

e udostępnienie numeru telefonu kontaktowego do organizatora jako alternatywę dla komunikacji i 
zapisów przez email czy komunikatory internetowe 

• zapewnimy dostępność informacji o zajęciach i terminach zawodów poprzez facebook w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania, 

• zapewnimy na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikację w formie określonej w tym 
wniosku 

' l 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 monlto_rowanla rezultatów/ źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
· docelowa! · .. , : informacji o osiągnięciu wskaźnika 

zorganizowan ie i przeprowadzenie VI edycj Jedna edycja ligi, 12 weekendów !Zdjęcia , dokumentacja zadania 
Mińskiej Ligi Koszykówki: meczowych 

udział zainteresowanych osób w rozgrywkach min 160 graczy Zdjęcia , dokumentacja zadania, lista obecności , 
karty zgłoszeniowe 

Wyłonienie zwycięzców rozgrywek Liczba wyróżnionych drużyn: cztery Zdjęcia, dokumentacja zadania , karty 
drużyny w grupie A oraz jedna w zgłoszeniowe, relacja z imprezy 
grupie B 

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

Klub Sportowy Pasjonaci Sportu działa już ponad 10 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 pięć edycji Mińskiej Ligi Koszykówki. W skład osób odpowiedzialnych za prawidłowy q7 /J 
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przeb ieg rozgrywek wchodzą pasjonaci koszykówki, którzy mają doświadczenie trenerskie, 
sę dziowskie oraz sami są graczami. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. 
Sędziowie boiskowi 7.000,00 

,., 
Sędziowie stolikowi 5.000,00 

. 
2. 

3. 
Nagrody dla zawodników 1.000,00 

4. 
Organ izacja i obsługa zawodów 5.000,00 

.. 
Promocja (m.in, przygotowanie materiałów 1.000,00 

5. 
prasowych, promocja postów na fb, artykuły 

w prasie i lokalnych portalach, plakaty) 

6. 
Obsługa księgowa 200,00 

~--

Suma wszystkich lwsztów realizacji zadania 19.200,00 5.000,00 14.200,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

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

publicznego; 
3) oferent skład ający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
4) oferent skład ający niniejszą 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) 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 ta kże wprowadzaniem ich do systemów informatycznych , osoby, których dotyczą te dane. złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z prz sami o ochronie danych osobowych. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do skład ania oświadczeń 

woli w imien iu oferentów) 

Data ....... ...... .... .. .. .. ... .... .... ..... ....... ........ . 


