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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) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
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: KLUB JUDO SHAMO EŁK, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000693754, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: EŁK, Miejscowość: EŁK, Ulica: UL. WOJSKA POLSKIEGO
, Numer posesji: 6, Numer lokalu: 39, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina:
Ełk, Strona www: kjshamo@wp.pl, Adres e-mail: baniek11@interia.pl, Numer telefonu: 660733036
,
 
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)

Anna Danieluk
 
Adres e-mail: baniek11@interia.pl Telefon: 660733036

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Masuria Judo Cup III Miedzynarodowy Turniej w
Kategoriach Wiekowych U10/U12/U14/U16

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.03.2020 Data
zakończenia

12.06.2020

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

Zadanie polega na organizacji Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego Judo. Zawody te
będą organizowane trzeci
raz w naszym mieście. Są zgłoszone do kalendarza Polskiego Związku Judo.
Działanie jest konsekwencją kilkuletniego procesu treningowego i chęcią pokazania umiejętności
zawodników w naszym
mieście.Cel realizacji zadania
Celem nadrzędnym jest wychowanie młodzieży poprzez sport
Cele składowe:
1. Osiągnięcie jak najlepszych wyników w rywalizacji sportowej: regionalnej, krajowej i
międzynarodowej.
2. Rozwijanie silnej, zintegrowanej drużyny sportowej, która umożliwi wybicie się jednostkom
najzdolniejszym.
3. Promocja judo w Ełku.
4. Promocja miasta.
Na portalu Facebook na fanpage klubu mającym blisko 1000 polubień umieszczamy wszystkie
wyniki i osiągnięcia naszych zawodników, wraz z informacją o współfinansowaniu wyjazdów i
startów w zawodach przez Miasto Ełk.
po zawodach przekazujemy informację do radio i na lokalne portale informacyjne na temat naszych
zawodników i ich osiągnięć także informując o wkładzie Miasta Ełk w jego zorganizowanie.
Na cyklicznych imprezach organizowanych przez klub, a są to coroczne zawody Masuria Judo Cup,
urodziny klubu Shamo połączony z obchodami Światowego Dnia Judo, Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Mistrzostwa Ełku Dzieci w Judo oraz spotkania wigilijnego – na każdej z
tych imprez przekazywana jest publiczna informacja o wsparciu z UM Ełk.
Cele nasze osiągniemy poprzez: organizację procesu treningowego, udział w zawodach,
informowanie lokalnej
społeczności o osiągnięciach naszych zawodników.
Miejsce realizacji zadania
Mistrzostwa Województwa odbędą się na hali sportowej MOSiR w Ełku, dnia 25.04.2020 roku.
Grupa odbiorców zadania
Potrzeby:
Wychowanie poprzez sport: konstruktywne wykorzystanie energii młodych ludzi do kreowania
osobowości
nakierowanej na: rozwój, samokontrolę, systematycznej pracy, osiągania konkretnych wyników.
1. Kontynuacja rozwoju kariery sportowej: większość odbiorców działań to zawodnicy klubu, którzy
już w jakimś stopniu
zapunktowali w rywalizacji wojewódzkiej i krajowej .
2. Podwyższenie poziomu sportowego zawodników.
3. Rozwój judo w Ełku.
4. Zawodnicy z krajowych i zagranicznych klubów Judo ok 250 osób.
Skutki:
1. Uzyskanie jak najlepszych osiągnięć w rywalizacji.
3. Promocja judo w Ełku poprzez nagłaśnianie osiągnięć zawodników.
4. Promocja miasta.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
Krzysztof Sosnowski- Trener II klasy Judo, nauczyciel w-f. Od 15 lat pracuje jako trener i opiekun
dzieci i młodzieży. Zatrudniony jest w klubie na umowę o pracę- prowadzi część zajęć sportowych.
Jako wolontariusz przeprowadzi część zajęć sportowych i będzie sprawował opiekę nad młodzieżą w
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czasie wyjazdów na zawody.
Emilia Szymańska- wolontariusz , fizjoterapeuta
Karol Tronci- wolontariusz
Marek Zawistowski- wolontariusz, kierowca
Anna Danieluk- nauczyciel w-f, wolontariusz, promocja zadania
Wkład rzeczowy:
Dostęp do sali judo przy WSFiZ, ul. Grunwaldzka 1. Sala ma 200 m2 i jest wyposażona w maty do
judo, których wartość wynosi 25000 zł. Maty treningowe są własnością KLUBU JUDO SHAMO EŁK.
Manekiny treningowe o wartości 2000zł

Miejsce realizacji

Ełk- prowadzenie szkolenia i przygotowań do zawodów na sali WSFiZ, sali Miejskiego przedszkola
Bajka, sali judo w SP nr 7

Miedzynarodowy Turniej Masuria Judo Cup III- Hala Sportowa MOSiR Ełk, ul Kolbe 11

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Realizacja programu treningowego
czas realizacji od 15.03.2020r. do
12.06.2020r. 32 jednostki treningowe
po 1.5 godz.

30x1,5 godz. daje nam 45
godz. zajęć treningowych, 20
zawodników.
wartość jednostki
treningowej 80 zł

lista zawodników

Masuria Judo Cup III Miedzynarodowy b) Przewidywana ilość
zawodników 250 osób.

lista zawodników

Uzyskanie wyników sportowych. Minimum 5 zawodników
zdobędzie
miejsce punktowane w
zawodach.

Zaświadczenie z Polskiego
Związku
Judo lub Okręgowego
Związku Judo
potwierdzające osiągnięcia
zawodników w
rywalizacji.Komunikat
organizatora.

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

Klub Judo Shamo Ełk rozpoczął swoją działalność od Października 2017 r. Prowadzący Klub Krzysztof
Sosnowski ma szesnastoletnie doświadczenie w pracy trenera i organizatora wielu wydarzeń o
charakterze sportowym. W prowadzeniu Klubu zaangażowani są rodzice działający w zarządzie i
pomagający przy organizacji zawodów. W prowadzeniu zajęć sportowych pomagają dwaj
instruktorzy.

Poziom sportowy
W roku 2019 zawodnicy Klubu startowali w turniejach ogólnopolskich, międzynarodowych i
zagranicznych w kategoriach dzieci i młodzików i juniorów młodszych.
W silnie obsadzonych, mających międzynarodowy skład, turniejach w kategorii dzieci drużynowo
zajmowaliśmy miejsca na podium. Były to:
Turniej im. Leszka Piekarskiego w Białymstoku 12 medali, 3 miejsce w klasyfikacji medalowej
(najlepszy wynik z Polskich klubów) na 31 zespołów
Masuria Judo Cup w Ełku 15 medali, 2 miejsce w klasyfikacji medalowej na 31 zespołów
Indywidualnie w tych kategoriach wyróżnić należy m.in. :
Olaf Płatek – złoto na turniejach Ikizama Cup, Judo Legia Cup, srebro na Jagiellonia Judo Cup
Otylia Sosnowska – złoto na turnieju Masuria Judo Cup, złoto na Turnieju im. Leszka Piekarskiego
brąz Judo Legia Cup, Brąz Ikizama Cup,
Lena Danelczyk – srebro na turnieju im. Leszka Piekarskiego, srebro Jagiellonia Judo Cup, złoto w
Okami Judo Cup Dobrzyniewie
Kacper Wowak – złoto Jagiellonia Judo Cup, złoto i tytuł najlepszego zawodnika Judo Cup w
Biskupcu, brąz Judo Legia Cup

W kategoriach młodzików braliśmy udział m.in.:
Turniej im. Józefa Matrackiego w Olsztynie 5 medali, 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Koszalin 2 srebrne medale Oskara Szurakowskiego i
Mai Gutowskiej
Na Mistrzostwach Polski Młodzików w Jastrzębiu Zdroju Oskar Szurakowski dostał się do 3 rundy
Na Pucharze Polski Młodzików w Poznaniu Maja Gutowska zajęła punktowane 7 miejsce

W kategoriach Junior młodszy na Mistrzostwach Mazowsza dwa brązowe medale wywalczyli Piotr
Danieluk i Jakub Makal

Zawodnicy KJ Shamo biorą także udział w rywalizacji Weteranów gdzie startują osoby mające
wyczynową karierę sportową już za sobą. W 2019 braliśmy udział w 3 takich turniejach:
Mistrzostwa Pomorza w Gdańsku: złoto pana Marka Zawistowskiego, dwa srebrne medale panów
Mariusza Stanko i Artura Mik
Judo Legia Cup w Warszawie : złoto Krzysztofa Sosnowskiego i srebro Karola Tronci
Puchar Polski Masters w Płocku : dwa złote medale Krzysztof Sosnowski i Mariusz Stanko

Klub jest sklasyfikowany w ministerialnym zestawieniu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i
Młodzieży za 2019 rok kategorii młodzik w judo kobiet i judo mężczyzn z łączną liczbą 7 punktów.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W czasie działania klubu od roku 2017 organizujemy cyklicznie Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Międzynarodowy Turniej Masuria Judo Cup", Obchody Światowego Dnia
Judo oraz Mistrzostw Ełku Dzieci w Judo.
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład osobowy:
Krzysztof Sosnowski- Trener II klasy Judo, nauczyciel w-f. Od 15 lat pracuje jako trener i opiekun
dzieci i młodzieży.
Zatrudniony jest w klubie na umowę o pracę- prowadzi część zajęć sportowych.
Emilia Szymańska- wolontariusz , fizjoterapeuta
Karol Tronci- wolontariusz
Marek Zawistowski- wolontariusz, kierowca
Anna Danieluk- nauczyciel w-f, wolontariusz, promocja zadania
Wkład rzeczowy:
Maty do judo, których wartość wynosi 25000 zł, będą wykorzystane na zawodach.
Maty są własnością KLUBU JUDO ,,SHAMO ''EŁK.
Telewizory (służą jako tablice elektroniczne podczas zawodów)
Laptopy ( z programami niezbędnymi do prowadzenia zawodów)
Wagi elektroniczne

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa medyczna 400,0    

2. Zakup dyplomów 300,0    

3. Zakup medali 2500,0    

4. Prowadzenie zajęć 3600,0    

5. Obsługa techniczna 900,0    

6. Banery 700,0    

7. Wynajem hali na zawody 700,0    

8. Wypłaty sędziowskie 2000,0    

9. Sprzęt od prowadzenia zawodów (
monitor, laptop)

2500,0    

10. Filmowanie, zdjęcia 1000,0    

11. Obsługa porządkowa 500,0    

12. Transport mat na halę 400,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15500,0 10000,0 5500,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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;

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

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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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