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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

Gmina Miasta Radomia

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: Uczniowski Klub Sportowy "Technik" , Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Radomia :
EST.III.4123/37/07, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: RADOM, Miejscowość: RADOM, Ulica:
Limanowskiego , Numer posesji: 26/30, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m.
Radom, Strona www: www.radombiega.pl , Adres e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl, Numer
telefonu: 501537778,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

ARTUR BŁASIŃSKI
 
Adres e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl Telefon: 
501537778

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Radomska Liga lekkoatletyczna

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.08.2020 Data
zakończenia

01.11.2020

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 8596-cbdd-cbbb

Opis zadania

Radomska liga lekkoatletyczna. Organizacja zawodów stadionowych - jest to cykl zawodów na
stadionie lekkoatletycznym o zasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Zadanie ma na celu
promowanie i wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców Radomia i Mazowsza. W
trakcie realizacji zadania chcemy przeprowadzić szereg imprez sportowych w atrakcyjnej formule
dla uczestników. Zawody będą miały na celu aktywizację i promocję kultury fizycznej oraz zdrowego
stylu życia w jak najszerszej grupie społecznej. Okres realizacji zadania od 8.08.2020 do 1.11.2020 r.
Zadanie publiczne dotyczyć będzie zorganizowania cyklu imprez sportowych o charakterze
masowym, promujących w województwie mazowieckim kulturę fizyczną i umożliwiającą szeroki
dostęp do aktywności fizycznej jak największej liczbie uczestników. Planujemy , że w cyklu imprez
udział weźmie około 1000 uczestników (dzieci. ,młodzieży oraz dorosłych). Zawody zostaną
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
W ramach naszego zadania przeprowadzimy trzy ogólnodostępne zawody na stadionie:
1. Radomska Liga Lekkoatletyczna - miting I klasy PZLA w dniu 9 sierpnia 2020 r. (I edycja)
2. Radomska Liga Lekkoatletyczna - miting I klasy PZLA w dniu 30 sierpnia 2020 r. (II edycja)
3. Radomska Liga Lekkoatletyczna - miting II klasy PZLA w dniu 10 października 2020 r. (III edycja)

Aby sprawnie przeprowadzić i zrealizować zadanie musimy wykonać szereg operacji:
1. Powołanie koordynatora. Opracowanie regulaminów zawodów. Uzyskiwanie zezwoleń oraz
podpisanie umów na wykorzystanie stadionów do celów realizacji zadania. Dokonanie opłaty
licencyjnej za zawody. Umieszczenie informacji w kalendarzu i mediach.
2. Zatrudniamy sędziów sportowych - ze względu na dużą ilość konkurencji lekkoatletycznych
przeprowadzonych na zawodach (około 20 konkurencji w kategoriach kobiet i mężczyzn ) planujemy
zatrudnić 30 sędziów sportowych. Zgodnie z rekomendacją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
dotyczącą organizacji zawodów lekkoatletycznych I klasy o ograniczonej liczbie uczestników
rywalizacji sportowej przy wzmożonej transmisji koronowirusa w Polsce. Jedna obsada sędziowska
do 1 konkurencji. Planujemy przeprowadzić następujące konkurencje lekkoatletyczne Kobiety 100
m, 100 p.płotki, 80 m p.płotki, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, 1500 m
przez przeszkody, 300 m, 600 m , 1000 m. Mężczyźni 100 m, 110 p.płotki, 400 m p.płotki, skok w
dal, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, 2000 m przez przeszkody, 300 m, 600 m, 1000 m.
koszt pracy to 80 zł x 30 sędziów x 3 zawodów = 7200 zł
3. Planujemy zakup po komplecie pucharów dla pierwszych 3 zawodników x 15 konkurencji x 3
zawody = 90 puchary x 30 zł= 2700 zł
5. Dokonamy zakupy polisy OC I NNW na organizację zawodów 500 zł
6. Wykonamy materiały promocyjne: druk banerów, ścianki sponsorskie, numery startowe Koszt
2000 zł
7. Zatrudnienie obsługi technicznej.
- 3 zaw. x 1000 zł = 3000 zł pomiar czasu podczas zawodów
- 3 zaw. x 300 zł = 900 zł opracowanie wyników zawodów
8. Zabezpieczenie pomocy medycznej na zawody koszt 3 zawodów x 300 zł = 900 zł
9. Materiału biurowe - do wykorzystania w biurze zawodów. Papier, tusz, agrafki, taśmy do
zabezpieczenia trasy, pisaki, tusze, baterie, laminat, i.t.p. Materiału służą do wykonania
identyfikatorów, numerów startowych, tablic informacyjnych. Koszt 500 zł

Zadanie realizować będziemy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu,
Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ZarządemWojewództwa Mazowieckiego Gminą
Miasta Radomia,
Wszyscy beneficjenci zadania zostaną poinformowani o wsparciu przez Gminę Miasta Radomia
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Miejsce realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane na obiektach lekkoatletycznych Miejskiego Ośrodka sportu I
Rekreacji w Radomiu. Zostaną wykorzystane pomieszczenia gospodarcze (magazyny, szatnie,
sanitariaty) oraz bieżnia lekkoatletyczna. Do miejsca rozgrzewki zawodników planujemy halę
lekkoatletyczną oraz stadion boczny.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

organizacja zawodów o zasięgu
wojewódzkim i międzywojewódzkim

przeprowadzenie 3
zawodów lekkoatletycznej
minimum kategoria I.
Rozegranie 20 konkurencji
lekkoatletycznych w trakcie
zawodów

protokoły z zawodów,
umieszczenie zawodów w
kalendarzu WMOZLA i PZLA,
informacje prasowe,

Udział w zawodach zawodników z
licencją oraz amatorów

start minimum 450
licencjonowanych
zawodników
start 250 amatorów biegania

wyniki sportowe, protokoły
sędziowskie, zdjęcia, filmy,
listy zgłoszeniowe

promocja zadania Wykonanie minimum 5
banerów i ścianek
sponsorskich promujących
cykl zawodów.,
opracowanie i wykonanie
projektów graficznych na
medalach i pucharach i
innych
nośnikach reklamy

prowadzenie strony www,
informacje w mediach
społecznościowych i
mediach
lokalnych, zdjęcia i filmy

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

Uczniowski Klub Sportowy Technik w trakcie swojej 12-cio letniej działalności zorganizował ponad
80 eventów i zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Część z tych zawodów miała zasięg
regionalny: zawody szkolne w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym oraz organizacja szkolnych
zawodów sportowych. Jednak zdecydowana większość organizowanych zawodów to zawody
cykliczne o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Jako stowarzyszenie zorganizowaliśmy 13 edycji Biegu Kazików (corocznie startuje na nich od 1500
osób -2000 uczestników) 10 edycji Grand Prix Radomia (w skład zawodów wchodziło od 4-5
zawodów co roku). w roku 2017 zorganizowaliśmy Drużynowe Mistrzostwa Polski U20 w lekkiej
atletyce gdzie startowało 17 najlepszych drużyn w Polsce do lat 20. Jako współorganizatorzy
braliśmy czynny udział przy organizacji takich zawodów jak: Półmaraton Radomskiego Czerwca 76,
Maraton Trzeźwości, Biegi Pułaskiego. W roku 2019 w Radomiu braliśmy czynny udział przy
organizacji 95 PZLA Mistrzostw Polski Seniorów. Jest to najważniejsza impreza lekkoatletyczna
organizowana w Polsce. Członkowie naszego klubu aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i
organizacji tego wydarzenia sportowego. Byliśmy odpowiedzialni za organizację biura zawodów,
przygotowaniu technicznego obiektów, koordynacją wolontariatu - (wolontariusze są członkami
naszego klubu). Zabezpieczeniu i przygotowaniu imprez towarzyszących przy 95 PZLA
Mistrzostwach Polski - eventy skierowane do dzieci i rodziców

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Artur Błasiński – wykształcenie wyższe pedagogiczne, organizator-koordynator projektu. Trener LA i
nauczyciel w Szkole Mistrzostwa Sportowego – organizator wielu imprez masowych na terenie
powiatu radomskiego i grójeckiego w tym Bieg Kazików, cykl biegów Grand Prix Radomia,
Drużynowych Mistrzostw Polski U20 w lekkiej atletyce (2017 roku) , Drużynowych Mistrzostw Polski
U 20 w roku 2019, czwórboju i trójboju la, szkolnych biegach przełajowych, Biegów dzieci podczas
Biegu Kazimierza Pułaskiego w Warce. Aktywnie uczestniczył przy organizacji 95 PZLA
Mistrzostwach Polski jako koordynator działań wolontariatu. Zakres obowiązków: nadzór nad
wolontariatem (75 wolontariuszy), koordynacja pracy biura zawodów, przygotowanie obiektu do
rozegrania zawodów, zorganizowanie zawodów towarzyszących dla dzieci i dorosłych. Propagator
biegania - w poprzednich latach członek kadry narodowej w biegach długodystansowych.
Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski na dystansach od 1500 m do maratonu. Wolontariat w
liczbie 30 osób - Członkowie i sympatycy Klubu UKS Technik. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych w Radomiu , Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Samochodowych w
Radomiu, szkół podstawowych z terenu Radomia, Jedlińska i Warki. Ilość wolontariuszy biorąca
udział w trakcie realizacji zadania to 30 osób. Do zadań wolontariuszy należy: pomoc przy
organizacji biura zawodów, zabezpieczeniu trasy, wydawania pakietów (numerów startowych, wody
i napojów). Promocja zawodów (roznoszenie plakatów i ulotek). Pomoc przy ustawianiu i
wyznaczaniu tras biegów. Ustawianie materiałów reklamowych oraz po zawodach jako służba
porządkowa przywrócenie obiektu do stanu przed zawodami
Członkowie naszego stowarzyszenia nieodpłatnie prowadzą stronę internetową poświęconą
promocji zdrowego trybu życia i upowszechniania biegania www.radombiega.pl

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 8596-cbdd-cbbb

1. Opłata licencyjna za umieszczenie
zawodów w kalendarzu

200,0    

2. Zatrudnienie sędziów sportowych do
konkurencji LA

7200,0    

3. Zakup pucharów 2700,0    

4. Polisa OC i NW 500,0    

5. Materiały promocyjne oraz promocja
zawodów

2000,0    

6. Pomiar czasu podczas zawodów 3000,0    

7. Opracowanie wyników 900,0    

8. Zabezpieczenie medyczne 900,0    

9. Materiały biurowe 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 17900,0 5900,0 12000,0

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;

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z KRS lub innej Ewidencji
właściwej dla siedziby danej organizacji. (obligatoryjny - papierowo, złożony również
elektronicznie)

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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