
URZ,\D MIASTA 
MIŃSK MAZOWmCJ'1 

UPR SZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
~~t 1 4, 09 , 2022 -?-

POUCZENIE co do sp sobu wypełniania oferty: 
podpis.Ofert •fiale· _!!!r:iic"wylącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gt,;azdką, np.: ,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić nie-Maściwą oq:,owiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,~9iefał1ie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego1l 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 

Tel. 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/ro1kowvminsk2 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Tel. ! 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l 

Organizacja darmowych warsztatów rolkowych dla polskich i 

ukraińskich dzieci i młodzieży mieszkającej w Mińsku 

Mazowieckim oraz organizacja finałowego etapu Pucharu Polski w 

jeździe agresywnej na rolkach 

Data 
rozpoczęcia 

r1.10.2022 

I 
Data 115.10.2022 
zakończenia 

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

Celem zadania jest organizacja darmowych warsztatów rolkowych dla polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży 

mieszkającej w Mińsku Mazowieckim, a także zorganizowanie finałowego etapu Pucharu Polski w jeździe agresywnej 

na rolkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawody będą przeprowadzone w 4 kategoriach: junior do 13 lat, junior do 

16 lat, kobiety, open. Zawody Pucharu Polski odbędą się 9 października w godz. 8.00 - 21.00. W zawodach tych 

wystąpią mieszkańcy Mińska Mazowieckiego na czele z Szymonem Ziemickim - wicemistrzem Polski Juniorów z 2019 

r. W chwili obecnej Szymon jest instruktorem przygotowującym dzieci z Mińska Mazowieckiego do tych zawodów. 

Udział w zawodach jest bezpłatny, każdy chętny może wziąć udział w tych zawodach. Zapisy odbywać się będą przez 

formularz zapisów udostępniony na stronach MOSiR, Miasta Mińsk Mazowiecki oraz stronie internetowej 

stowarzyszenia. Przewidywana ilość uczestników - 100. Przewidywana ilość widzów 200. 

Darmowe warsztaty rolkowe odbędą się 8 października w godz. 12.00 - 18.00. Warsztaty te dedykowane są dla dzieci 

i młodzieży polskiej i ukraińskiej od 6 roku życia do 18 roku życia. Zajęcia dla dzieci nie mówiących po polsku będą 

przydzieleni najlepsi instruktorzy z Ukrainy i Białorusi. Udział w warsztatach jest darmowy a zapisy na nie będą 

odbywały się przez formularz zapisów udostępniony na stronie MOSiR, Miasta Mińsk Mazowiecki oraz stronie 

internetowej stowarzyszenia. 

Na warsztatach będzie podział na grupy zaawansowania. Warsztaty dedykowane są dla początkujących, 



średniozaawansowanych jak i zaawansowanych rolkarzy. Uczestnicy nauczą się tego dnia jak bezpiecznie poruszać się 

na rolkach, będą doskonalić swoje umiejętności, a najlepsi będą mogli nauczyć się jazdy na skateparku, skoku nad 

tyczką, slidowania (hamowania) jak również slalomu na rolkach. 

Warsztaty odbywać się będą na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim to jest: na 

rolkowisku miejskim przy ul. Wyszyńskiego 56. Szacowana ilość uczestników 200. 

W ramach planowanych działań przewidujemy: opłacić sędziów zawodów, prowadzącego zawody, przygotować 

nagrody dla zawodników, wynająć nagłośnienie, przygotować catering dla uczestników, obiekt rolkowiska zostanie 

nam użyczony nieodpłatnie. 

Projekt ten powinien uzyskać dofinansowanie, ponieważ wydarzenie to ma rangę wydarzenia ogólnokrajowego o 

bardzo dużej renomie. 

Jest baza - trzeba ją umiejętnie, z korzyścią dla społeczeństwa, szczególnie dla dzieci wykorzystać i zagospodarować. 

Adresatami warsztatów będą polskie i ukraińskie dzieci i młodzież z Mińska Mazowieckiego w liczbie około 200 osób. 

!Adresatami finałowego etapu Pucharu Polski będą dzieci, młodzież i dorośli (kobiety i mężczyźni) w liczbie około 100 

osób. 

W ramach zadania przewidziany jest wolontariat - 10 osób - pomoc w przygotowaniu warsztatów i zawodów Pucharu 

Polski w jeździe agresywnej na rolkach. 

Koszty wolontariatu: 

Zawody Pucharu Polski - 10 osób x 13h = 130h x 30 zł= 3900 zł 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - 10 osób x 6h= 60h x 30 zł= 1800 zł 

!Zasada dostępności: 

Warsztaty rolkowe oraz zawody Pucharu Polski w jeździe agresywnej na rolkach 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 warsztatach i zawodach jest możliwe poprzez stronę na facebooku, jak również liczne artykuł~ 

udostępniane na stronach internetowych m.in. MOSiR, miasta Mińsk Mazowiecki jak również lokalnych stronad 

informacyjnych. 

Można również uzyskać wiele informacji drogą telefoniczną i mailową. 

Przed warsztatami i zawodami będzie oddelegowany wolontariusz do udzielania informacji wszystkim osobom ja~ 

również wolontariusz ten pomaga wszystkim uczestnikom w czynnościach związanych z przygotowaniem się de 

warsztatów i zawodów. 

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. 

'' 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.). 
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' 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 

Organizacja darmowych warsztatów 

dla polskich i ukraińskich dzieci 
6h Dziennik zajęć 

Organizacja finałowego etapu 

Pucharu Polski w jeździe agresywnej 13h Dokumentacja fotograficzna 

na rolkach 

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

Pd kilku lat członkowie stowarzyszenia Rolkowy Mińsk Hokejowy Klub Sportowy zaangażowani byli w organizację 

~ajęć nauki jazdy na rolkach i łyżwach oraz nauki gry w hokeja na rolkach i łyżwach. 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 . 

Instruktorzy stowarzyszenia biorą aktywny udział w zawodach rangi krajowej - Szymon Ziemicki w 2019r. został 

Wicemistrzem Polski w jeździe agresywnej na rolkach. A teraz przygotowuje swoich uczniów do zawodów. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źrądeł 

1. Sędziowie i obsługa zawodów 3000,00 

2. Nagrody dla zawodników 1000,00 

3. obsługa imprezy m .in prowadzący 1000,00 
zawody - spiker, nagłośnienie, catering 

4. Wolontariat 
5 700,00 

5. 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 700,00 5 000,00 0,00 

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* / GfefeAGi! składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / al~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* I GfefeAsi* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zale§a( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

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

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakres ie 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. 

✓it VP 2:>?2 " · Data .. ................ ... .. .......... ....... .... .......... . 

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

ROLKOWY MIŃS K 
Hokejowy Klub Sportow y 

ul. Klonowa 21C/23 
05-300 Mińsk Mawwieck i 

NIP 8222349405, Regon 36015112 5 


