
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 publicznego1) 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

Fundacja Rykowisko
09-410 Płock
Jana Pawła II 13/18
Forma prawna: fundacja
KRS 0000601026

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

Prezes Zarządu Tomasz Markowski, 605190030
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zawody biegowe "Rykowisko Ultra Trail"

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2020-08-19 Data

zakończenia 2020-09-30

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

29 sierpnia 2020 r. Fundacja RYKOwisko organizuje zawody biegowe "Rykowisko Ultra Trail".
 "Rykowisko Ultra Trail" to zawody biegowe na 4 dystansach:
- Górska zaDyszka - 18km,
- Szybkie Badyle - 36km,
- Rącza Łania - 72km
- Rogacz - 108km.
Zawody odbędą się na terenie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Rezerwatu Przyrody
Dąbrowa Łącka - gmina Łąck. Będzie to już VI edycja biegów na naszym terenie. Poprzednie edycje ewaluowały z roku na
rok, a rozwój wydarzenia stawia nas w czołówce biegów terenowych w Polsce.
Zadanie skierowane jest przede wszystkim do miłośników sportu i rekreacji, pasjonatów biegania w terenie. Głównym jej
celem jest popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, integracja środowiska biegowego.
Przesłaniem, które przyświeca pomysłowi zorganizowania zawodów, jest chęć pokazania piękna naszego regionu,
zarówno mieszkańcom Mazowsza, jak i innych regionów Polski a nawet Europy. Przebieg trasy nie został ustalony
przypadkowo i wiódł będzie wśród scenerii lasów, jezior i bagien, przez urokliwe miejscowości wypoczynkowe.
Podczas biegu przewidziane są 2 punkty kontrolne (9 i 14 km). Po zawodach uczestnicy biegu będą mieli zapewniony
catering z gorącym posiłkiem. Najlepszym zawodnikom zostaną wręczone oryginalne, statuetki, medale oraz nagrody.
Start i meta zawodów mieścić się będzie nad jeziorem Łąckim Dużym w gminie Łąck.
Cel realizacji zadania
Zawody biegowe "Rykowisko Ultra Trail". powstały, jako odpowiedź biegaczy na niedosyt na naszym terenie imprez o
podobnym charakterze, są to zawody typu górskiego (na jednym okrążeniu ponad 600 m przewyższeń). Projekt jest
odpowiedzią na dostrzegane przez Oferenta potrzeby lokalnych społeczności, w zakresie aktywności ruchowej,
samorealizacji i zainteresowania tematyką turystyki aktywnej. Oferent na przestrzeni kilkuletniej swojej działalności
dostrzega brak aktywności fizycznej społeczności, co wiąże się z brakiem ofert spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym. Pozytywnym i długofalowym skutkiem wykonania zadania będzie pobudzenia aktywności lokalnej w zakresie
turystyki, sportu i rekreacji, integracja środowiskowa i społeczna. Projekt ma głównie charakter lokalny, przewidziana liczba
zawodników od 300 do 500.
Miejsce realizacji zadania:
- Łąck, woj. mazowieckie
Grupa odbiorców zadania:
- Projekt skierowany jest przede wszystkim  do mieszkańców Płocka i okolic.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Organizacja jednych zawodów
biegowych pt. Rykowisko Ultra Trail

Zorganizowanie zawodów na 4
dystansach dla min 300 i max 500
zawodników.

Lista odbiorów pakietów startowch.

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

Fundacja Rykowisko to pasjonaci zajmujący się bieganiem, mający doświadczenie w organizowaniu imprez biegowych.

Fundacja Rykowisko działa od 19/02/2016 r. zorganizowaliśmy min:
5 edycji Rykowisko Ultra Trail,
6 edycji nocnego biegu Świetlika,
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5 edycji Biegu Mikołaja,
1 edycję Górskiej zaDyszki.

Zawody Rykowisko w 2019 i 2020 zostały audytowane przez międzynarodową organizację ITRA - zrzeszającą
organizatorów zawodów biegowych w terenie. ITRA przyznała poszczególnym trasom punktację: 36km-2pkt., 72km-3pkt.,
108km-3pkt. 

W 2018 roku Fundacja Rykowisko otrzymała nagrodę "Godni Naśladowania" w kategorii: "Organizacje pozarządowe
działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji" przyznawaną przez Prezydenta Miasta Płocka.

Poza organizacją zawodów sportowych Rykowisko wspiera i pomaga potrzebującym. W okresie działalności wspieraliśmy:
Dom Samotnej Matki w Płocku, Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie, osoby indywidualne, świetlice środowiskowe.
Wspieramy lokalne imprezy sportowe, oraz wspieramy biegaczy na zawodach biegowych w Polsce i zagranicą.
Uczestniczymy w akcjach społecznych, np. sprzątanie świata, akcje biegowe, organizowane w Płocku oraz na terenie
kraju.
Zasoby kadrowe:
- Kadra oraz osoby blisko związane z Fundacją Rykowisko
- wolontariusze (osoby z wykształceniem technicznym/prawnym/usługowym, kadra nauczycielska),
- pracownicy Nadleśnictwa Łąck, 
- pracownicy firmy cateringowej
- pracownicy firmy zajmującej się organizacją: imprez firmowych, spotkań integracyjnych, pikników itp.
Sposób zaangażowania:
- obsługa techniczna wydarzenia (osoby z wykształceniem technicznym)
- obsługa gastronomiczna (zawodowa kucharka, pracownicy firmy cateringowej, wolontariusze)
- obsługa punktów wydawania pakietów startowych, punktów kontrolnych na trasie/starcie/mecie (wolontariusze)
- obsługa głównego miejsca wydarzenia  (kadra nauczycielska, kadra Chorągwi Mazowieckiej ZHP, pracownicy firmy
eventowej, wolontariusze)
- kreatorzy wydarzenia (osoby bezpośrednio związane z Fundacją Rykowisko)
- zabezpieczenie trasy na terenie Nadleśnictw (Nadleśnictwo Łąck, OSP Łąck)

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Zakup pakietów startowych: koszulki pamiątkowe, czapeczki, torby
bawełniane, batony, izotonik, (faktura VAT lub rachunek)

15 000,00 zł

2 Stworzenie i wykonanie medali pamiątkowych dla zawodników
(porozumienie, faktura VAT lub rachunek)

7 500,00 zł

3 Zakup nagród dla zwycięzców (faktura VAT lub rachunek) 10 200,00 zł

4 Obsługa multimedialna (strona internetowa, portale społecznościowe
(facebook, youtube, instagram), brending. (faktura VAT, rachunek,
porozumienie)

1 500,00 zł

5 Elektroniczny pomiar czasu, obsługa sędziowska, chipowanie zawodników,
wiadomości SMS o wynikach (faktura VAT lub rachunek)

4 500,00 zł

6 Usługa cateringowa: posiłek regeneracyjny, towar spożywczy na punkty
kontrolne (faktura VAT lub porozumienie)

7 000,00 zł

7 Obsługa medyczna (faktura VAT lub rachunek) 2 000,00 zł

8 Zakup namiotu, leżaków itp.. na punkty kontrolne (faktura VAT lub rachunek) 5 000,00 zł

9 Wolontariat: prace koncepcyjne, oznakowanie trasy, posprzątanie trasy po
zawodach z oznaczeń zabezpieczenie biegu, sprzątanie stref startu/mety,
obsługa stratu/mety, obsługa trasy (4 sędziów w newralgicznych punktach
tras) (karta pracy lub porozumienie)

12 000,00 zł

10 Obsługa fotograficzna (porozumienie) 1 500,00 zł
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11 Konferansjer (porozumienie) 1 000,00 zł

12 Stworzenie i wykonanie pucharów dla zwycięzców (porozumienie, faktura
VAT lub rachunek)

3 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 70 200,00 zł 10 000,00 zł 60 200,00 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: 2020-08-06 16:12:34

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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