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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

Prezydent Miasta Szczecin

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 Zdrowo na Sportowo, Forma prawna: Rejestr stowarzyszeń i klubów
sportowych prowadzony przez Gminę Miasto Szczecin, Ewidencja Gminy Miasto Szczecin : Rejestr
Gminy Miasto Szczecin pod nr 5/2014 z dnia 03.04.2014 roku, Kod pocztowy: 71-302, Poczta:
Szczecin, Miejscowość: Szczecin, Ulica: Hoene Wrońskiego, Numer posesji: 13, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona www: Brak, Adres e-mail:
emila166@wp.pl, Numer telefonu: 507453356,
 
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)

Emilia Spunda
 
Adres e-mail: emila166@wp.pl Telefon: 507453356

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Świąteczna Olimpiada Przedszkolaka (online lub
stacjonarnie) oraz jesienna edycja konkursu
sprawnościowego dla dzieci „Przegoń wirusa” 2021 wraz z
podsumowaniem zmagań (online)

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.12.2021 Data
zakończenia

31.12.2021
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Celem projektu jest propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia wśród dzieci oraz
zapobieganie otyłości wśród najmłodszych mieszkańców Szczecina poprzez organizację turnieju
sportowego dla przedszkolaków (impreza nr 1 - Świąteczna Olimpiada Przedszkolaka) z Przedszkola
Publicznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie oraz konkursu sprawnościowego dla
uczniów szkół podstawowych (impreza nr 2 - Przegoń Wirusa - edycja jesienna). Beneficjantami
zadania będzie grupa do 50. dzieci z przedszkola oraz około 30. uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w
Szczecinie. Impreza nr 1 odbędzie się w stacjonarnie lub w wersji online tzn. prowadzący, zaproszeni
goście (sportowcy) będą znajdowali się w innym miejscu i za pomocą platformy do telekonferencji
poprowadzą zawody dla dzieci, które będą znajdowały się w swojej sali przedszkolnej. Na sali
ustawione będą tory przeszkód sprawnościowych. Nauczyciele (w wersji online) zostaną wyposażeni
w konspekty, dzięki którym odpowiednio przygotują salę. Na sali znajdzie się ekran, dzięki któremu
będzie bezpośrednie połączenie z prowadzących, gości oraz dzieci i nauczycieli. Po zawodach
nauczyciele wręczą dzieciom medale i upominki. Całość będzie transmitowana dla rodziców, którzy
będą zainteresowani udziałem z zabawie. Istnieje możliwość przeprowadzenia imprezy w sposób
tradycyjny z ograniczeniem osób uczestniczących z zewnątrz, zachowując reżim sanitarny,
jednocześnie tworząc wersję online dla rodziców (wybór zostanie dokonany przed imprezą). W
przypadku wersji stacjonarnej (na dzień złożenia wniosku bardziej prawdopodobnej) zajęcia na sali
poprowadzą animatorzy (sportowcy). Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym. Uczestnikom
zapewniony zostanie ratownik medyczny.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną następujące działania:
- wspólna rozgrzewka,
- organizacja gier i zabaw ruchowych,
- możliwość rywalizacji sportowej z sportowcami szczecińskich klubów,
- uroczyste wręczenie nagród i upominków oraz sportowców, połączone z prezentacjami
artystycznymi (nawiązanie do Świat Bożego Narodzenia) uczestników zmagań sportowych.

Podczas realizacji zadania przewidziano także organizację stacji regeneracyjnej, w trakcie której
uczestnicy otrzymają napój oraz drobny posiłek. Zapoznani zostaną także z zasadami higieny jakie
należy przestrzegać w trakcie zabaw i rozgrywek sportowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają, przed udziałem w zawodach, zadanie polegające na przygotowaniu
prezentacji artystycznej o tematyce świątecznej, którą przedstawią rodzicom za pomocą zdalnej
platformy. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

Impreza nr 2 pn. „Przegoń wirusa - edycja jesienna” polega na zapewnieniu rywalizacji dla dzieci
szkół podstawowych (także ich rodziców oraz nauczycieli), którzy w okresie pandemii oraz po
okresie nauki zdalnej będą posiadają głód ruchu i rywalizacji sportowej. Ponadto, bazując na
doświadczeniach poprzedniej edycji, zapewnienie rozrywki, rywalizacji o możliwości uprawiania
sportu pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną dzieci, która w okresie pandemii jest mocno
nadwyrężona.

Podczas przedsięwzięcia uczestnicy rywalizują zdalnie za pomocą platform treningowych, zdają
sprawozdania z wykonanych kolejnych zadań (biegi, marsze itp.). W trakcie zdalnej gali zostają
nagrodzeni za postępy w działaniu poprzez przekazanie drobnego upominku sportowego i
treningowego. W czasie realizacji zadania przekazywane będą informacje związane z właściwym
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odżywianiem, przygotowaniem do wysiłku fizycznego, właściwej rozgrzewki oraz zachowania po
treningu.

Miejsce realizacji

Gmina Miasto Szczecin
Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników zmagań
sportowych (beneficjentów
bezpośrednich)

80 osób Lista obecności, zrzuty
ekranu

Liczba uczestników pośrednich
(rodzice, nauczyciele, rodziny)

120 Dokumentacja fotograficzna,
zrzuty ekranu

Liczba przeprowadzonych ćwiczeń na
sportowych stacjach tematycznych

10 Zrzuty ekranu,
dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie prowadzi zadania związane z promocją zdrowia oraz zdrowego, sportowego trybu
życia. W Poprzednim roku zrealizowało miedzy innymi „Mikołajkową Olimpiadę Przedszkolaka” w
PP 46, która otrzymała dofinansowanie Miasta Szczecin. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone
zgodnie z umową.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W 2019 roku zrealizowało między innymi „Mikołajkową Olimpiadę Przedszkolaka” w PP 46, która
otrzymała dofinansowanie Miasta Szczecin. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z
umową. W bieżącym roku stowarzyszeniu przeprowadziło akcję "Przegoń wirusa"
współfinansowaną ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz projekt "Jeszcze w zielone gramy" w
ramach programu "Społecznik na lata 2018-2021". Wszystkie projekty zostały zrealizowane zgodnie
z umowami, a następnie terminowo i rzetelnie rozliczone.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Sprzęt sportowy (piłki, bramki, szarfy, tunele, materace, gry ruchowe), sprzęt fotograficzny, sprzęt
biurowy, transport. Praca społeczna członków stowarzyszenia i zaproszonych sportowców,
współpracujących ze stowarzyszeniem.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zakup medali oraz upominków
sportowych dla uczestników zmagań
itp. elementów związanych z zdaniem

3 700,00    

2. Zakup sprzętu sportowego,
niezbędnego do przeprowadzenia
zadania, zakup usług
teleinformatycznych oraz sprzętu
elektronicznego niezbędnego do
przeprowadzenia zadania oraz
wszelkich materiałów niezbędnych do
wykonania zadania (np. biurowe,
plastyczne, eksploatacyjne itp.)

2 500,00    

3. Usługa ratownika medycznego lub
innej obsługi medycznej wydarzeń

300,00    

4. Zakup napojów oraz art. spożywczych
(np. owoce, musy owocowe, batoniki
sportowe itp.), niezbędnych do
realizacji stacji żywieniowej

1 000,00    

5. Koordynacja zadania (w tym
przygotowanie konspektów
prozdrowotnych itp.) oraz księgowość,
transport sprzętu, dokonanie zakupów
itp. czynności związanych z zdaniem
publicznym

1 000,00    

6. Wynagrodzenie dla animatorów
sportowych zadań - w przypadku
edycji stacjonarnej (np. poprzez zakup
i wręczenie bonów na sprzęt sportowy
itp.)

1 500,00    

7. Praca społeczna członków
stowarzyszenia na rzecz zadania -
minimum 10 godzin x 40 zł (ewidencja
czasu pracy)

400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 400,00 10 000,00 400,00
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

Załączniki:

1. Oświadczenie do umowy (fakultatywny)
2. Dodatkowy załącznik (np. pełnomocnictwo, upoważnienie) (fakultatywny - złożony elektronicznie)
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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.


