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podpis./ f .. .t1.f-;K ....... ~ ... 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

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 niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: .. fi)eeierarue*/niepobieranie"''. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

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

2. Rodzaj zadania publicznego 1.) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej . , ,, . 
li. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowy in lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
f 

I 

·\ ' 
www, adres _do korespond~ncji, adres e-mail, numer telefonu · . · . , · . . · · 

' J 
Stowarzyszenie 
KS Barakuda Mińsk Mazowiecki 
NIP 8222338778 
REGON 143026810 
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
www.barakuda.net.pl 
biuro@barakuda.net.pl 
tel. 603 701 960 
Klub wpisany jest do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 31 

· · Tomaęz ~9domiński 

2. Dane osoby 'upo\iilażnionej do składania }: ' I' I• 

, aj,jaśnie'r'i '.dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
\ numyr tel.efo~u, adres poczty elektronicznej) · 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
' I . • 1. Tytuł z.;idania publicznego .• 9 Bieg po Choinkę 

' '.,. , · . . _t '·' . 2) ,. -~!' Data 122.11 .2022 ,,. 2. Ter~in realizacji za.~
1
an!.a publicznego rozpoczęcia I 

Data 131 .1 2.2022 
zakończenia . ' .~ • I I 

• . 3. Syntetyczny opi~_zadania·(wraz ze-wskazaniem miejsca Jego realizacji) 
Organizacja biegu i marszu przłajowego pod nazwą 9 Bieg po Choinkę. Celem zadania jest upowszechniane kultury fizycznej dla osób w każdym przedziale wiekowym. Zadanie zostanie zrealizowane na terenach nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, z użyciem obiektu MOSiR przy ulicy Sportowej (salka oraz bieżnia) . Do udziału zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w tym sęniorzy . Limit czasu na ukończenie biegu oraz marszu pozwoli na start nawet osobom niedoświadczonym sportowo. Dystans dla dzieci (100-400m), dystanse dla młodzieży oraz dorosłych 3 km oraz 5 km . Przewidujemy udział kib iców na starcie/mecie zawodów. Zawody zostaną zorganizowane przy wsparciu osobowym w postaci zawodników i sympatyków KS Barakuda Mińsk Mazowiecki. Zawody będą promowane na klubowych profilach społecznościowych: Facebook, lnstagram oraz na stronie internetowej klubu (www.barakuda.net.pl). W tym celu wykonany zostanie plakat promujący imprezę. 

Realizując ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami klub zapewni podczas realizacji zadania dostępność w poniższym zakresie: 

1. w obszarze dostępności architektonicznej: 

a. zapewnimy możliwości poruszania się po obiektach - zamieszczenie wyraźnych informacji przed wejściami do obiektów z podaniem numeru kontaktowego do osoby, która udzieli informacji i zapewni pomoc 



osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b. zapewnienie miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, blisko wejścia do budynku, 

c. usytuowanie osób ze specjalnymi potrzebami na miejscach blisko wyjścia dzięki czemu zapewnimy 
bezpieczną ewakuację, drogą ewakuacyjną odpowiednio oznaczoną w formie dużych, jasnych obrazków 
dodatkowo przy pomocy wyznaczonej osoby. 

2. w obszarze dostępności cyfrowej i informacyjna - komunikacyjnej: 

a. wszystkie materiały graficzne zawierać będą opisy alternatywne, dokumenty zamieszczane w 
Internecie (regulaminy, ogłoszenia) będą cyfrowo dostosowane (funkcja OCR) 

b. zapewnimy dostępność informacji o zajęciach w poszczególnych dyscyplinach sportowych poprzez 
facebook jak również na stronie www klubu i lokalnych stron internetowych w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywany maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

c. zapewnimy możliwość kontaktu telefonicznego z klubem z wyznaczoną osobą, 

d. fotografie, filmy zostaną opatrzone napisami w odpowiedniej czcionce oraz podpisami 
alternatywnymi i napisami, 

e. wizualizacja mapy dojazdu w wersji elektronicznej dostosowanej, zgodnej z wymogami, 
odczytywalnej maszynowo, 

f. zapewnimy obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, takich jak: poczta 
elektroniczna, wiadomości tekstowe (SMS, MMS), komunikatory internetowe albo pisząc na kartce. 

g. zapewnimy możliwość komunikacji z Klubem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w 
formie określonej w tym wniosku. 

3. Dostęp alternatywny, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno -
komunikacyjnej, będzie polegał w szczególności: 

a. na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej 

4. W przypadku gdy nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez facebooka lub 
aplikację mobilną zapewnimy dostęp alternatywny, poprzez np.: 

a. podanie kontaktu telefonicznego lub mailowego do wyznaczonej osoby, która udzieli wszelkich 
informacji; 

b. dostarczenie dokumentu w innym formacie (np. elektronicznym) zgodnie z wytycznymi. 

1
) 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. 



, .,Nazwa ·rezultatu , ' 
Planowany poziom osiągnięcia 

. rez'ultatów (wartość . 
' docelowa 

Udział maksymalnie 200 osób w 9 
Biegu po Choinkę 

150 

Organizacja 2 biegów (dzieci, młodzież, 3 
dorośli) i 1 marszu (młodzież, dorośli) 

odczas ·edne· im rez 

.. Sposób monito_rbw~.niat ezultatow 'źródł~ ;_, 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

• .,,1, • ,'; I •· • 

Zapisy internetowe, listy startowe, wyniki 
zawodów, zdjęcia 

Zapisy internetowe, listy startowe, wyniki 
zawodów, zdjęcia 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadcz~nla w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które . będą . . , . ' . . , 
wykorzystane w•reallzacji zadania 

Klub Sportowy Barakuda Mińsk Mazowiecki działa od 2011. Od początku działalności 
skupiamy się na popularyzowaniu pływania, biegania oraz triathlonu (pływanie, bieganie, 
rower). Klub organizował lub współorganizował kilka imprez sportowych na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki. Są to: Grand Prix Mińska Mazowieckiego, Mityng Pływacki, 
Crosstriathlon, Grand Prix Polski w Aquathlonie, Run4Europe. 9 Bieg po Choinkę zostanie 
zorganizowany przy wsparciu osobowym członków klubu oraz sympatyków KS Barakuda. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

. ~p.' . I, ' Rodzaj kosztu '. ,. 
f ' ' 

1. Medale i statuetki dla uczestników 
zawodów 
Promocja, koordynacja i obsługa 2. 
bieoów 

· .Suma Wszystkich kosztów realizacji zadania 

V. Oświadczenia 
Oświadczam(-my), że: 

" Wartość -,' Z dotacji 
PLN• ' I 
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2000 
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'•• ·~ .. 
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3000 2000 

Z innych . 

' źródeł ' · 

' 
• ·· 

' r ••i' ,, 
•, ,,:,i::': .. .. 

' _}, ;, ,11·, ,, 
,, 

; 

1000 

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* I oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I zalega(-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 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 anych osobowych. 

I ........ .... .. ...... . "¾ . ~ ..... " 'R:ici'WV" Data ........ Qh .... . ~~: .... ?.<! .?~ ... .. .. ...... . 
· ,.I>.f-"'-1~ ..... "-UDA" 
... .... .. .... ... ..... .... .... ... .. ·Id: .Wys-zyń&kiego-56 ... ..... ..... . 

05-300 i1isk Mazowiecki 
"'l'lł~tla'2~,j-3S-77g_ RellOn 143026810 

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



/ 


