
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 61f3-28d5-37cc

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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. 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

Nazwa: Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Vamos Ełk, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, nowa ewidencja
stowarzyszeń zwykłych: NSZ21, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Ełk, Ulica: Jana Pawła II, Numer posesji:
15, Numer lokalu: 74, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina: Ełk, Strona www: Facebook : STZ
Vamos Ełk, Adres e-mail: janek23leonbkm@gmail.com, Numer telefonu: 606357477,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Mariusz Jaskuła
 
Adres e-mail: mj.vamoselk@gmail.com Telefon: 606357477

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego MIKOŁAJKOWE GRY i ZABAWY TENISOWE dla dzieci i młodzieży z
powiatu ełckiego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.12.2019 Data
zakończenia

31.12.2019

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

Otwarte, jednodniowe i nieodpłatne „MIKOŁAJKOWE GRY i ZABAWY TENISOWE” organizowane będą dla dzieci i młodzieży
w wieku od lat 5 do 12. Ich celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zapoznanie i zachęcenie jak
największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, w tym i tenisa, który może stać się jedną z atrakcyjnych form
szkolnych zajęć wychowania fizycznego. Wydarzenie sportowe odbywać się będzie na dwóch wynajętych kortach krytych
MOSiR Ełk przy ul. Parkowej 9 w Ełku, zapewniających wymagane ogrzewanie i oświetlenie. Zajęcia odbędą się dnia
21.12.2019 roku i trwać będą od godziny 8.00 do godz.16.00. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu nowoczesnej
metodyki nauczania i sprzętu dostosowanego do warunków fizycznych uczestników tj. odpowiedniego doboru rakiet
tenisowych, piłek i pomocy trenerskich. Liczba uczestników : około 50 osób. Dzieci zostaną podzielone na grupy wiekowe :
5-7,7-9,9-10,10-12 lat. Przewidywany czas zajęć w grupach 30-40 minut. Program obejmować będzie :
- zapoznanie uczestników z podstawami gry w tenisa, sprzętem i akcesoriami tenisowymi
- gry i zabawy ogólno–rozwojowe ( ćwiczenia koordynacji ruchowej, ćwiczenia sprawnościowe, ćwiczenia z
wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych np. piłek, szarf, hula hop itp. )
- ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu tenisowego dostosowanego do warunków fizycznych uczestników : miękkich i
wolniejszych piłek, mniejszych i lżejszych rakiet, niższych siatek
- miniturnieje z nagrodami : rozgrywki pomiędzy uczestnikami przy użyciu niższych siatek i na pomniejszonych kortach
Na kortach opiekę nad dziećmi sprawować będzie 4 instruktorów tenisa oraz 4 członków ( wolontariuszy ) STZ „Vamos”
Ełk, w tym osoba przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wymienione osoby nie pobierają z tego
tytułu żadnego wynagrodzenia i działają na zasadach wolontariatu.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy „Mikołajkowy Upominek”, a zwycięzcy miniturniejów dodatkowe nagrody.
STZ Vamos Ełk, zapewnia uczestnikom wodę do picia oraz drobny poczęstunek w postaci „zdrowych” produktów
żywnościowych takich jak batoniki zbożowe oraz owoce.
Informacja na temat ww. wydarzenia sportowego będzie przekazana na stronie portalu Facebook „STZ Vamos Ełk”,
internetowej MOSiR Ełk, poprzez wywieszenie plakatów informacyjnych oraz przekazywana bezpośrednio do
zainteresowanych przez członków stowarzyszenia.

Miejsce realizacji

Korty kryte MOSiR Ełk, 19-300 Ełk ul. Parkowa 9

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy o tenisie

zapoznanie około 50 dzieci z
podstawami gry w tenisa

lista obecności

propagowanie wśród dzieci i młodzieży
sportowego stylu życia, dbałość o prawidłowy
ich rozwój fizyczny

podwyższenie około 50 dzieciom
ogólnej sprawności fizycznej

dokumentacja fotograficzna,
relacja z wydarzenia na portalu
Facebook

promocja tenisa 6 plakatów promocyjnych,
informacja w internecie

PDF, filmiki

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

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Vamos” Ełk istnieje od stycznia 2019 roku. W skład członków STZ wchodzi 5
instruktorów tenisa oraz 35 osób od wielu lat uprawiających amatorsko tą dyscyplinę sportu, czynnie uczestniczących w
różnych imprezach i zawodach tenisowych. STZ Vamos Ełk utrzymuje szereg kontaktów z innymi klubami i
stowarzyszeniami tenisowymi na terenie całego województwo warmińsko-mazurskiego.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Instruktorzy STZ Vamos Ełk od wielu lat biorą udział w organizowaniu i prowadzeniu tenisowych imprez sportowych z
udziałem osób pełnoletnich, dzieci i młodzieży. Ponadto STZ prowadzi ligę, w której czynnie uczestniczy 37 członków.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

1. Zasoby osobowe.
Do prowadzenia zajęć „MIKOŁAJKOWE GRY i ZABAWY TENISOWE” zaangażowanych zostanie 4 wolontariuszy z
uprawnieniami instruktorów tenisa ( członków STZ Vamos Ełk ) - praca w wymiarze 8h ( licząc 160 złotych od osoby za
dzień pracy, tj. 20zł/godzinę ) oraz 4 pełnoletnich wolontariuszy ( członków STZ Vamos Ełk ) - praca w wymiarze 8h ( licząc
120 złotych od osoby za dzień pracy, tj. 15zł/godzinę). Osoby, te będą wykonywać swe zadania w projekcie nieodpłatnie.
2. Zasoby rzeczowe.
STZ Vamos Ełk zapewnia dla uczestników zajęć odpowiednio dobrany dla dzieci i młodzieży sprzęt tenisowy : rakiety, piłki,
tuby, drabinki treningowe, skakanki i znaczniki o łącznej wartości 1000 złotych-wyposażenie to jest własnością
instruktorów tenisa, stanowi wkład własny STZ Vamos Ełk do projektu i zostanie udostępniony uczestnikom nieodpłatnie.
Pozostały sprzęt w postaci pomocy trenerskich takich jak : specjalistyczne siatki tenisowe, kosze treningowe, linie oraz
pachołki zostaną wynajęte od innego klubu– koszt najmu 300 złotych z otrzymanej dotacji. Uczestnicy nie ponoszą
żadnych kosztów w przypadku uszkodzenia sprzętu tenisowego.
2a. Koszty w kwocie 200złotych na zakup wody do picia i poczęstunku dla uczestników pokrywa STZ Vamos Ełk.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem 2 krytych kortów tenisowych MOSiR
Ełk, ul. Parkowa 9 Ełku ( 1h=50zł - cennik
kortów MOSiR Ełk )

800,0    

2. Wynajem sprzętu trenerskiego 300,0    

3. Udostępnienie rakiet, piłek i akcesoriów
tenisowych

1000,0    

4. Nagrody i upominki tenisowe dla uczestników 600,0    

5. Napoje i owoce dla uczestników 200,0    

6. Opieka trenerska i osobowa 1120,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4020,0 1700,0 2320,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II 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;
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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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

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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