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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi p,zy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić nielMaśd,vą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład : ,,13eeieraflie*/niepobieranie~'. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI do którego adresowana jest oferta 

Z zakresu za dań publicznych dotyczących działalno ści na rzecz dzieci 
2. Rodzaj zadania publicznego 1

> i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim 

w 2023 roku. 

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 Na Piątkę 

ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe - organizacja pozarządowa 

KRS 0000719010 NIP 8222366958, REGON 369499189 

https://s p5mi nskmaz.edupage.org/text44/ 

email: rrsp5mm@gmail.com 

numer telefonu : prezes 602888595, 

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

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

Dariusz Świętochowski - tel. 602888595 

email : rrsp5mm@gmail.com 

1. Tytuł zadania publicznego Narciarskie warsztaty zimowe 

2. Termin realizacji zadania publicznego21 Data 

I 23.01 .2023r. I Data · 
rozpoczęcia zakończenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
I I 5.03 .2023r. 

Celem zadania jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży przez naukę lub 

doskonalenie jazdy na nartach. Dzieci dzięki temu zapoznają się z atrakcjami sportu zimowego oraz odpoczną od codziennych 

obowiązków. 

Stowarzyszenie Na Piątkę zorganizuje narciarskie warsztaty zimowe w okresie 12.02.-17.02.2023r. na stokach narciarskich dla 44 

chętnych dzieci w wieku 5-17 lat zamieszkałych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Uczestnicy będą przebywać na wypoczynku w 

powiecie tatrzańskim, którzy zostaną podzieleni na 4 grupy po po 11 osób w zależności od umiejętności. Uczestnik będzie 

ws półfinansował koszty oferty w wysokości 200,00 zł . Całkowity koszt warsztatów dla 1 uczestnika wyniesie 313,64 zł . 

Informacje o warsztatach zo staną rozpowszechnione na terenie miasta Mińs k Mazowiecki, na stronie www Szkoły Podstawowej nr 3 i 

nr S oraz portalu społecznościowym Stowarzyszenia . Doświadczenie pokazuje, że jest to najlepszy sposób promocji i naboru do tego 

typu przedsięwzięć . Nabór uczestników odbędzie się za pośrednictwem zgłoszeń drogą e-mailową, przez messenger, telefoniczną, 



sms oraz podczas kontaktów osobistych. 

Wstępnie warsztaty zostaną przeprowadzone na stoku: 

- STACJA NARCIARSKA MAŁE CICHE Male Ciche 73c, 34-531 Murzasichle 

Rezerwowe stoki: 

Wyciągi narciarskie Suche-Ski u Jędrola Suche 60a, 34-520 Poronin 

Wyciąg narciarski „U Pyrnicki" ul. Anieli Gut- Stapińskiej 20 34-520 Poronin 

Wyciąg narciarski Murzasichle-ski ul. Sądelska 42 34-531 Murzasichle 

Harenda - Wyciągi Sp. z o.o. ul. Harenda 21A, 34 - 500 Zakopane 

Wyciąg Narciarski Ugory Podhalańska obok nr 73, 34-500 Zakopane 

Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia warsztatów na innym stoku w przypadku zmiany ustalonej ceny karnetów lub 

niesprzyjających warunków pogodowych. 

Stowarzyszenie dla uczestników warsztatów zapewni: karnety na stoki, sprzęt narciarski oraz odpowiednią ilość wykwalifikowanych 

instruktorów do nauki jazdy. Instruktorzy będą ze szkoty Happy Ski Team. Jest to profesjonalna mobilna szkoła narciarska działającą 

od wielu lat na rynku. Wszyscy instruktorzy nie tylko posiadają wymagane uprawnienia, ale także pasje do narciarstwa. 

Dodatkowo 4 opiekunów zapewni pełną opiekę uczestnikom w trakcie warsztatów. Opiekunami będzie 4 chętnych wolontariuszy, 

którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i od dłuższego czasu współpracują ze Stowarzyszeniem przy organizacji 

różnych wydarzeń. 

Miejscem zbiórki będzie parking przy Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem Piszczory 13, 34-502 Zakopane 

skąd uczestnicy będą mieli zapewniony transport na ustalone stoki. Kierowca i autokar turystyczny zostanie wynajęty od firmy 

PAMAR Usługi Transportu Turystycznego Mariusz Parol. 

Dzięki organizacji narciarskich warsztatów dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poznają teren Polski południowej, florę i faunę, 

kulturę oraz mieszkańców. Dodatkowo poprawią kondycje fizyczną oraz rozwiną umiejętności sportowe. Na naszym terenie jest ma/o 

firm, które organizują tak aktywny wypoczynek dla dzieci. Organizacja tego rodzaju atrakcji jest bardzo potrzebna, ponieważ dzieci 

aktywnie i bezpiecznie spędzą czas wolny, poprawią kondycję fizyczną, nawiążą nowe znajomości, odpoczną od elektroniki i nauki. 

Dla dużej ilość dzieci będzie to pierwsze spotkanie z nartami. Na tego rodzaju atrakcje jest bardzo duże zapotrzebowanie, ponieważ 

·est niewiele podobnych ofert na naszym rynku. 

Stowarzyszenie Na Piątkę od kilku lat prowadzi podobne działania tj. organizuje dla dzieci obozy zimowe i letnie. Dodatkowo 

organizuje różnorodne warsztaty oraz jednodniowe wycieczki tematyczne wg zapotrzebowania i zainteresowania dzieci. Nadal 

dostrzegamy konieczność organizowania takich wydarzeń. 

Warsztaty będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustanawiającymi 

ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z epidemią koronawirusa. 

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Na Piątkę spełnia wymogi formalne ustaw o dostępności tj. Ustawa z dnia 19.07.2019r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa z dnia 04.04.2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Stowarzyszenie zapewnieni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

1) w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) warsztaty głównie będą realizowane na świeżym powietrzu oraz w obcych budynkach, gdzie nie powinno być barier poziomych i 

pionowych. W przypadku wystąpienia bariery lub potrzeby skorzystania z budynku lub łazienki, a nie będzie przystosowane wejście 

lub zachowana odpowiednia szerokość drzwi to w tym przypadku pomoże wyznaczony wolontariusz Stowarzyszenia . 

b) większość miejsc w których będą realizowane warsztaty są miejscami ogólnodostępnymi gdzie są zainstalowane urządzenia lub 

zastosowane inne środki techniczne i rozwiązania architektoniczne zapewniające dostęp do wszystkich pomieszczeń. W przypadku 

problemów będzie rozwiązanie alternatywne przez wyznaczonego do pomocy wolontariusza Stowarzyszenia. 

c) Opiekunowie/ wolontariusze warsztatów na wstępie przedstawią wszystkim rozkład terenu, pomieszczeń w budynkach w sposób 

wizualny i dotykowy na planie, mapie oraz głosowo opowiedzą o nim. 



d) Stowarzyszenie zapewnia wstęp na teren i do pomieszczeń osobom korzystającym z psa asystującego w trakcie rea lizacji projektu . 

e) Opiekunowie/ wolontariusze warsztatów na wstępie opowiedzą i pokażą jakie są możliwości ewakuacji, a w przypadku zgłoszonej 

potrzeby pomocy zostanie zastosowane rozwiązanie alternatywne przez wyznaczonego wolontariusza Stowarzyszenia. 

2) w zakresie dostępności cyfrowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zostanie przygotowana oferta oraz wszystkie niezbędne 

informacje, które zostaną umieszczone na dostosowanej do wymogów stronie Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 5 oraz portalach 

społecznościowych fb. Zdjęcia i banery będą zawierały opis alternatywny. 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej będzie dostępna komunikacja i informacja o ofercie za pośrednictwem 

~elefonicznym, sms, mms, komunikatorów internetowych, messenger, email, za pośrednictwem adresu do korespondencji oraz 

osobistym na podany numeru telefonu do wolontariusza. Informacja o ofercie zostanie opublikowana w formie elektronicznego pliku 

z tekstem, który można odczytać maszynowo oraz będzie napisana łatwym i zrozumiałym językiem do czytania. Zapewniamy dostęp 

alternatywny tj. pomoc i wsparcie na każdym etapie przez wyznaczonego wo lontariusza w zależności od zgłoszonej potrzeby. 

' ' 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 póżn. 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/ źródło 

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

docelowa) 

udział w warsztatach Nie mniej niż 42 osoby zgody rodziców/opiekunów, lista obecności 

Ilość godzin warsztatów narciarskich dla 1 Nie mniej niż 6 godzin lista obecności 

uczestnika 

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

wykorzystane w realizacji zadania · 

Stowarzyszenie Na Piątkę od kilku lat organizuje różne projekty skierowane do dzieci. Członkowie Stowarzyszenia posiadają już 

kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym warsztatów, półkolonii, obozów letnich, 

zimowisk oraz wycieczek. Stowarzyszenie od samego początku powstania współpracuje z Miastem Mińsk Mazowiecki i Zarządem 

Województwa Mazowieckiego na rzecz dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania wykorzystamy nasze zasoby kadrowe gdzie za 

koordynację projektu będzie odpowiedzialny prezes Stowarzyszenia, który czynnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach. 

Przy realizacji projektu będą pracowali nieodpłatnie również inni członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze . 

STOWARZYSZENIE NA PIĄTKĘ REALIZOWAŁO ZADANIE PUBLICZNE: 

z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: Srebrzyk 2 - wydanie publikacji z okazji 

600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki, będącej efektem pracy dzieci. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 2022 

z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 4 . Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii 

tematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również 

organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji) pod tytułem : MALI ZDOBYWCY SZCZYTÓW dla uczniów z 

województwa mazowieckiego LATO 2022 Karpacz. Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: Aktywny wypoczynek 

(wycieczki do: Magicznych Ogrodów, Energylandii, Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz warsztaty w Stodole Alpaki i w 

Stacji Grawitacja) . Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki LATO 2022 

z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: ,,Dobra moc" (zajęcia sportowo - rekreacyjne z 



elementami samoobrony) - Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 2022 

edukacja matematyczna - wspólnie ze Szkolą Podstawową nr 3 w Mińsku Mazowieckim zrealizowano projekt „Inspirująca 

matematyka dla smyka" mFundacja 2022 

z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem : Narciarskie warsztaty 

zimowe. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ZIMA 2022 

z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: Wypoczywaj bez nudy 

(półkolonie letnie, wycieczka do Magicznych Ogrodów i jednodniowe warsztaty edukacyjne). Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

LATO 2021 

z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: ,, Bądź pewny siebie" (zajęcia sportowo - rekreacyjne z 

elementami samoobrony) - Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 2021 

edukacja matematyczna - wspólnie ze Szkolą Podstawową nr 3 w Mińsku Mazowieckim zrealizowano projekt „Matematyczne 

paluszki w edukacji przedszkolnej" mFundacja 2021 

z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 4. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii 

ematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również 

organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji) pod tytułem : POSZUKIWACZE PRZYGÓD dla uczniów z województwa 

mazowieckiego LATO 2021 Łazy. Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: Wypoczywaj bawiąc s ię 

nauką Mińsk Mazowiecki 2020. BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. 

z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 4. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii 

~ematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również 

organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji) pod tytułem : MALI ODKRYWCY SKARBÓW dla uczniów z 

województwa mazowieckiego LATO 2020 Kotlina Kłodzka . Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 1. Realizacja projektów mających na celu rozpoznanie, 

wsparcie i rozwój ucznia zdolnego głównie w zakresie przedmiotów ś cisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, 

kierowanych do uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego pod tytułem: Rozwój ucznia 

zdolnego w zakresie matematyki, robotyki, programowania oraz języka angielskiego dla uczniów z powiatu mińskiego . Zarząd 

Województwa Mazowieckiego 2019. 

z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 5. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii 

tematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również 

organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji) pod tytułem : Wypoczynek nad morzem dla uczniów z województwa 

mazowieckiego z elementami robotyki i programowania, plastyki, fizyki, chemii oraz języka angielskiego LATO 2019 

Władysławowo. Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: Półkolonie w Szkole 

Podstawowej nr 5 Mińsk Mazowiecki LATO 2019. BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. 

z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania pod tytułem: Mali naukowcy- warsztaty naukowe. BURMISTRZ MIASTA MIŃSK 

MAZOWIECKI 2019. 

z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: Srebrzyk - Wydanie publi kacji o mieście 

Mińsk Mazowiecki z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, będącej efektem pracy dzieci . BURMISTRZ MIASTA MIŃSK 

MAZOWIECKI 2018. 

z zakresu: Bezpieczeństwo i porządek publiczny Przeszkolenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w zakresie 

podstaw sa moobrony i udzielania pierwszej pomocy. BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 2018. 

Organizacja warsztatów - językowych: angielski i niemiecki, matematycznych, tanecznych, robotyki i programowania, zajęć 

sportowych z elementami samoobrony w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 dla 

dzieci 

Organizacja zimowych obozów w roku szkolnym: 2017/2018 Istebna, 2018/2019 Poronin, 2019/2020 Piszczory, 2021/2022 Piszczory 

dla dzieci 

Organizacja letnich obozów w roku szkolnym : 2018/2019 Władysławowo, 2019/2020 Kotlina Kłodzka, 2020/2021 Łazy, 2021/2022 

Karpacz 



Organizacja letnich wycieczek tematycznych dla dz ieci : 2018 (Energylandia Zator, Farma Iluzji Trojanów, Termy Uniejów) , 2019 

(Energylandia Zator), 2020 (Suntago wodny świat Wręcz), 2021 (Energylandia Zator), 2022 (Energylandia Zator, Mandoria Rzgów) 

Organizacja półkolonii w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Wartość Z innych 
Lp. Rodzaj kosztu 

PLN 
Z dotacji 

źródeł 

1. Wypożyczenie sprzętu 3400,00 

2. Opieka instruktorska na stoku 1500,00 

3. Karnety na stoki 7900,00 

4. Koszty dojazdu 1000,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13800,00 5000,00 8800,00 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączn ie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tewł; 

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

publicznego; 

3) oferent* / efefen~ składający niniejszą ofertę nie zaleg3( ją)* / ;;cało~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 

4) oferent* 1----efeFeR~ składający niniejszą ofertę nie zalega( ją)* / ;;cale~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną wlaściwą---BWiG~; 

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. 

8) Stowarzyszenie Na Piątkę dysponuje numerem konta: Bank PEKAO S.A. 68124027021111001078532543; 

Stowarzyszenie Na Piątkę DU 
ul. Małopolska 11 

05-300 Mińsk Mazowiecki Ouri 1idochowski KRs ·oo·oo?'i!ioHr·· ....... ........ ... ............. .. .. -... ..... ....... . 
NIP 8222366 58 REGON 369499189 

SK~ K DU 

. E~li~'ii Pukacka 

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

Data ...... 03.01 .2023r ............ ... ...... ...... .. 


