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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 nie-MaściNą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: .,pobieranie*/niepobieranie'". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

li. Dane oferenta(-tów) 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mińsku 

Mazowieckim w 2023 roku. 

Nazwa: Klub Sportowy RC Mazovia Mińsk Mazowiecki 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
Numer w ewidencji Starosty: Nr43 
Adres: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10B/14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Strona www: rcmazovia.pl 
Adres do korespondencji: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10B/14, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
E- mail: 
Telefon: 695123005 

Nazwa banku i numer rachunku: ~ 

tel.695 123 005 mail: 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
-------------------------, 

Upowszechnianie dyscypliny sportowej Rugby 

Celem zadania jest upowszechnianie Rugby wśród mieszkańców miasta, choć jest to dyscyplina niszowa, dzięki 

działalności naszego Klubu coraz prężniej rozwija się w Mińsku Mazowieckim. Cel chcemy realizować poprzez 
przeprowadzenie turnieju pokoleniowego Rugby oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w otwartych treningach 
Rugby. 
Celem organizacji turnieju pokoleniowego Rugby będzie integracja społeczności miasta wokół klubu RC Mazovia, 
turnieju łączącego pokolenia mińszczan związanych z historią klubu. Umożliwimy udział w turnieju zainteresowanym 
osobom, zwłaszcza członkom klubu, dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom. Nabór osób do turnieju 
przeprowadzimy poprzez promocje wydarzenia na stronie www oraz fb Klubu. Turniej zostanie przeprowadzony na 
przygotowanym boisku w minimum dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy oraz dzieci i młodzież. Spodziewamy się 
minimum po dwie drużyny w każdej kategorii. Podczas turnieju zapewnimy oprawę i zabezpieczenie medyczne. Ze 
środków zostaną zakupione nagrody i sprzęt niezbędny do jego przeprowadzenia. W turnieju weźmie udział 

minimum 30 uczestników oraz grupa kibiców składająca się z byłych zawodników drużyny MKS Mazovia, RC Mazovia, 
ich rodzin i zaproszonych gości, miłośników Rugby z Mińska Mazowieckiego w liczbie około SO osób. Wolontariusze 
klubu zapewnią przygotowanie boisk, prowadzenie zawodów przez spikera. Podczas meczu dbać będą porządek na 
obiektach, a po zawodach zadbają o posprzątanie terenu. 



W ramach działania umożliwimy mieszkańcom także udział w otwartych treningach, podczas których budować 
będziemy sprawność i kształtować umiejętności sportowe przydatne w grze w Rugby dające możliwość podjęcia 
rywalizacji sportowej na poziomie amatorskim. Podczas treningów wykorzystane zostaną przybory i przyrządy 
zgromadzone w okresie dotychczasowej działalności: piłki, bramki, przybory treningowe. Zadanie wykona trzech 
licencjonowanych trenerów Rugby przy wsparciu minimum 3 wolontariuszy zawodników Klubu. Przewidywana liczba 
uczestników: maksymalnie 30 osób dzieci młodzieży i dorosłych. Zrealizujemy minimum 12 jednostek treningowych 
każda po 1,5 h. Łącznie minimum 18 godzin zajęć. Liczymy, że w zajęciach będzie brało średnio 14 stałych 

uczestników zajęć. Zajęcia mieć będą charakter otwarty. Do udziału zapraszać będziemy wszystkich chętnych, 

poprzez promocję wydarzenia na stronie www oraz fb Klubu. 
Miejsce realizacji zadania: obiekty MOSiR przy ulicy Budowlanej 
Poprzez realizację zadania: 
- stworzymy możliwość udziału w treningach sportowych Rugby; 
- uczestnicy osiągną poziom umiejętności sportowych pozwalający na aktywny udział w grze; 
- stworzymy możliwość udziału w nowym rodzaju aktywności ruchowej dostępnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Łącznie w realizację zadania będzie zaangażowanych 6 osób, w tym: 3 trenerów i 3 wolontariuszy. 
Turniej odbędzie się w pierwszej połowie czerwca, natomiast otwarte treningi od kwietnia do końca czerwca. 
Realizując ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami klub zapewni podczas realizacji 

zadania dostępność w poniższym zakresie. 
1. W obszarze dostępności architektonicznej: 

a. Podczas turnieju i treningów Klub Sportowy korzysta z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Budowlanej 2a w Mińsku Mazowieckim. Obiekt ten jest dostosowany do wymogów ustawy o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, pozbawiony jest barier poziomych i 
pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku (wejścia na obiekty, do budynków, toalet, szatni). 
Obiekt posiada parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 

b. Obiekty są oznaczone - posiadają na drzwiach wejściowych informację, co się w nim znajduje, oświetlone, 
c. Klub zapewni możliwość poruszania się po obiektach poprzez podanie numeru kontaktowego do osoby, 

która udzieli informacji i zapewni pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami, 
d. Podczas turnieju zapewnimy usytuowanie osób ze szczególnymi 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: 

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

b. Strona internetowa Klubu Sportowego zawiera deklarację dostępności, 

c. Zapewnimy dostęp alternatywny w postaci podania kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego 
z wyznaczoną osobą, 

d. Fotografie, filmy, plakaty zostaną opatrzone napisami w odpowiedniej czcionce oraz podpisami 
alternatywnymi. 

3. W obszarze dostępności informacyjno - komunikacyjnej: 

a. Zapewnimy dostępność informacji o turnieju i treningach poprzez stronę www Klubu, facebook w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do 
czytania, 

b. Zapewnimy dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu - Prezes Klubu, 

c. Zapewnimy na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikację w formie określonej w tym 
wniosku, 

Udostępniamy informację o adresie siedzimy i miejscu realizacji zadania. 

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. 
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Liczba uczestników 
otwartych treningów 
Rugby 

Organizacja turnieju 

pokoleniowego Rugby 

30 osób 

1 turniej 

Sprawozdanie, lista uczestników 

Zdjęcia, dokumentacja zadania 

Terenem naszego działania jest Mińsk Mazowiecki. Od 2015 roku kontynuujemy tradycje drużyny Rugby, która 

reprezentowała nasze miasto w rozgrywkach ligowych organizowanych w latach siedemdziesiątych przez 

Polski Związek Rugby. Swoją działalność opieramy na naszej aktywności i osobistym zaangażowaniu członków 

klubu i darczyńców oraz dofinansowaniu Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Od 2016 roku bierzemy udział w rozgrywkach Ligi Rugby VII i Rugby XV organizując mecze i turnieje ligowe. 

Pełniąc role gospodarzy zapewniamy warunki organizacyjne do prowadzenia rozgrywek Rugby, odpowiadamy 

za bezpieczny przebieg rywalizacji sportowej i porządek podczas meczy. W latach ubiegłych realizowaliśmy 

zadania w ramach umów na realizację zadania: Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu. Bierzemy udział w rozgrywkach Dzieci i Młodzieży. 

Obecnie drużyna RC Mazovia zgłoszona jest do rozgrywek Regionalnych Turniejów Dzieci i Młodzieży. 

Reprezentujemy Miasto Mińsk Mazowiecki w meczach wyjazdowych i organizujemy mecze na obiektach w 

Mińsku Mazowieckim. Obecnie do rozgrywek zgłoszonych jest 18 zawodników, którzy podjęli treningi dwa razy 

w tygodniu pod okiem trenera PZRugby. Propagujemy rugby także w środowisku lokalnym poprzez organizację 

turniejów, wydarzeń sportowych i wizyty w szkołach. 

Zasoby kadrowe: 

Trzech trenerów posiadających licencje PZRugby. 

Podczas organizacji większych wydarzeń sportowych lub w celu zabezpieczenia zawodów dzieci korzystamy ze 

wsparcia wolontariuszy. Stale możemy liczyć na współpracę z trzema wolontariuszami, byłymi zawodnikami 

klubu RC Mazovia, z którymi klub podpisuje umowy wolontariackie. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

Zakup materiałów do przeprowadzenia 
turnieju i treningów 
Zakup nagród dla zwycięskich drużyn 
Organizacja turnieju: m.in. opieka 
medyczna na turnieju, opłaty sędziowskie 
Praca wolontariuszy podczas organizacji 
turnieju i treningów 
Materiały promocyjne, plakaty, ulotki, itp. 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1000,00zł 

1000,00 zł 

600,00 zł 

720 00zł 

750,00 zł 

4070,00zł 2750,00 zł 1320,00 zł 



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 ofetene+" składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* I-zal~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* I oferenci" 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 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, z/ożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

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


