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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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Płocka

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

Wspierania i upowszechniania 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 email, numer telefonu

Stowarzyszenie Sportowe "FUTBOLGANG"
09-400 Płock
Kochanowskiego 13 B m. 17
Forma prawna: stowarzyszenie
Prezydent Miasta Płocka 51/2019
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
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Andrzej Staśko - 604104262 - a.stasko@futbolgang.plo.pl Piotr
Sikora - 660690901 - p.sikora@futbolgang.plo.pl Zbigniew
Tomaszewski - 791332324 - z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Płock - Miasto Bohater 1920

2. Termin realizacji zadania publicznego 2)

Data
rozpoczęcia

2021-07-01

Data
zakończenia

2021-08-31

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

Organizacją Memoriału "Płock - Miasto Bohater 1920" (turniej dwudniowy) - chcemy uczcić bohaterską walkę
mieszkańców Płocka. Ponieważ w roku 2020 przypadała setna rocznica wydarzeń z lat 1920, zorganizowano I edycję.
Chcemy kontynuować tą ideę oraz chcemy aby Memoriał "Płock - Miasto Bohater 1920""Płock - Miasto Bohater 1920"
wpisał się w kalendarz wydarzeń w Naszym mieście.
Jak również celem projektu jest organizacja memoriału piłkarskiego, a przez to zwiększenie aktywności fizycznej dzieci z
płocka i powiatu płockiego poprzez rywalizację na najwyższym poziomie z innymi drużynami. To także popularyzacja piłki
nożnej wśród dzieci i rozbudzanie dziecięcych pasji, wychowanie przez sport, spełnianie dziecięcych marzeń, promocja
zabawy w duchu fair play, Zapewnienie młodym piłkarzom możliwości rywalizacji na etapie przygotowania wstępnego z
akcentem na zachowanie kreatywne, (dominacja atmosfery
aprobaty, zabawy, czerpania przyjemności z gry).
To także propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu, w dobie komputerów i zagrożeń społecznych, uaktywnienie
ośrodków piłkarskich w środowisku miejskim i wiejskim, dostarczenie radości i satysfakcji z rywalizacji sportowej. Możliwość
rywalizacji z klasowymi drużynami z całej Polski to przede wszystkim zapewnienie młodym adeptom z Płocka i powiatu
płockiego możliwości wszechstronnego rozwoju sportowego, kształtowania osobowości zawodników, wszechstronna
stymulacja rozwoju wybranych cech motorycznych takich jak: koordynacja ruchowa, szybkość, zwrotność, gibkość,
kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu sfer wzajemnie się przenikających:
fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej, kształtowanie cech wolicjonalnych małych
piłkarzy, doskonalenie technik i taktyki w grach.
To również rozwijanie współpracy i integracji dzieci, młodzieży i kadry szkoleniowej, kształtowanie pozytywnych postaw
osobowościowych, przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczne
uczestnictwo w sporcie.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią naszego pięknego miasta Płocka, zabytkami i infrastrukturą miasta, co
spowoduje powrót do nadwiślańskiego grodu nowych turystów w poszukiwaniu historii, wypoczynku, rekreacji i sportu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja Memoriału w roczniku
2006 i młodsi

1 turniej

Listy zgłoszeniowe, harmonogramy
zdjęcia z turniejów, informacje ze
strony www

Udział zawodników reprezentujących
drużyny podczas rozgrywania
Memoriału

minimum 10 drużyn

listy zgłoszeniowe do rozgrywek

Zagospodarowanie czasu wolnego

zawodnicy, reprezentujący drużyny
zgłoszone do Turniejów

listy zgłoszeniowe do rozgrywek

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

Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG powstało w 2019 roku.
Jednakże w skład osób działających w Stowarzyszeniu wchodzą nauczyciele, działacze sportowi, trenerzy, którzy
posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz posiadają wieloletnią praktykę w organizacji
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imprez sportowych związanych z piłką nożną. Wszyscy byli zaangażowani w organizację wielu turniejów na terenie Płocka,
Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego. Stowarzyszenie Sportowe FUTBOLGANG powstało w 2019 roku.
1. Turniej Akademii Młodych Orłów - na zlecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej,
2. Memoriał "Płock - Miasto Bohater 1920" – Ogólnopolskie wydarzenie piłkarskie dla kategorii wiekowej U-14.
3. Futbolgang Cup – Ogólnopolski turniej piłkarski dla kategorii wiekowej U-11.
4. Dzień Kobiet z Futbolgangiem - Ogólnopolski Turniej Dziewczynek.
5. Futbolgang Cup – Ogólnopolski turniej piłkarski dla kategorii wiekowej U-8.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość [PLN]

1

Sędziowie

3 600,00 zł

2

Opieka medyczna

1 200,00 zł

3

Obsługa techniczna

4 800,00 zł

4

Puchary

2 500,00 zł

5

Nagrody dla drużyn, najlepszy zawodnik, bramkarz, strzelec, trenerzy

6 500,00 zł

6

Woda

7

Oprawa trwania i zakończenia Turnieju

1 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

20 200,00 zł

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1)

Z dotacji

Z innych
źródeł

600,00 zł

10 000,00 zł

10 200,00 zł
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V. Oświadczenia
Oświadczam(my), 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)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów
Data: 2021-05-11 13:26:42

Przypisy
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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