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Date; 1r STY. ZO}l 
Podpis 

.Organizacja warsztatow szkoleniowych Capoeira Regional brazylijskiej sztuki walki oraz /' vI 
r" ~ egzamin na 1 ,2,3,stopien zaawansowania 

~ • L( I ,1\:' ... (rodzaj zadania) 
l!.ol.,t 


w okresie od .... 02.01.2011 r ....... do .... 20.02.2011r .................. . 
~ 
skladana na podstawie przepisow dzialu II 

rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z porn. zm.) 

w fonnie 

SEKRETARIAT * 
Zast~pcy ?rbl.ydf.1nta m. ~tockiWSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA 

Ct& STY-.·2011... Ull!: . ....yi............... Przez 


:>O!1iJif.o ,A..~.JJ£2w.J.e.v.&:\L...... Prezydenta Miasta Plocka 

• 1 • (nazwa organu zlecaj~cego) 

wraz z 
WNIOSKIEM 0 PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH 

w kwocie ..... 10000 zl ( dziesi~c tysi~cy zlotych ) 

I. Dane na temat organizacji pozarz~dowej*! podmiotu*! jednostki organizacyjnej* 

1) perna nazwa . Uczniowski Klub Sportowy - Grupo Magia 

2) fonna prawna ..... stowarzyszenie ........ 

3) numer w Krajowym Rejestrze S~dowym lub w innym rejestrze* ........................................ .. 

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia .................................................................................. .. 

5) nr NIP ...7743056929 .......... nr REGON ... 141246200............ . 

6) dokladny adres: miejscowosc .... Plock u1.3 go Maja 12/27 


gmina ..Plock, powiat Plock 

wojewodztwo ...mazowieckie 


7) te1. ... 691-178-123 faks ..brak 

e-mail: ... jerzyobrebski@go2.pl http:// ..brak 


8) nazwa banku i numer rachunku .... ING Bank SI'lSki oddzial w Plocku 

..numer rachunku : 23 1050 1966 100000229541 1025 ..... 

9) nazwiska i imiona osob upowaZnionych do podpisywania umowy 0 wykonanie zadania 
publicznego 
... Jerzy Obr~bski i Tomasz Obr~bski. 

mailto:jerzyobrebski@go2.pl
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10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonujetcej zadanie, 0 ktorym 
mowa w ofercie 
Uczniowski Klub Sportowy Grupo Magia 09-400 Plock ul. 3go Maja 12/27 tel. 691 178 123 

11) osoba upowa:l.niona do skladania wyjasnieil i uzupefuieil dotyczetcych oferty (imi~ i nazwisko 
oraz nr telefonu kontaktowego) 
...Jerzy Obr~bski - 691 178 123 

12) przedmiot dzialalnosci statutowej: 

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna 
Cele Klubu jest: 

rozwijanie romych form kultury fizycznej w srodowisku dzieci i mlodzieZy szkoInej, 
ksztahowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci dzieci i mlodzieZy 
szkoInej 
integrowanie srodowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie 
swego dzialania, 
wspomaganie realizacji szkolnych zaj~c wychowania fizycznego 
organizowanie aktywnego sp~dzania wolnego czasu i sportowych zaj~c 
pozalekcyjnych 
organizowanie romorodnych form wspolzawodnictwa sportowego 
uczestnictwo w ogolnodost~pnych imprezach sportowych 
upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, 
udzial w realizacji ogolnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI 

b) dzialalnosc statutowa odplatna 

Uchwala Zarzetdu Uczniowskiego Klubu Sportowego Grupo Magia z dnia 5.01.2011 r. 
W dniu 5.01.2011 r. na posiedzeniu Zarzetdu podj~ta zostala uchwala dotycZctca oplaty za 

udzial w warsztatach szkoleniowych Capoeira Regional od uczestnikow warsztatow w 
wysokosci 50 zl od osoby. 

13) jezeli organizacja pozarzetdowa prowadzi dzialalnosc gospodarczet: 

a) numer wpisu do rejestru przedsi~biorcow, 


b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej 


Nie prowadzi 





II. Opis zadania 

1. N azwa zadania 

Organizacja otwartych ogolnopolskich V Warsztatow szkoleniowych Capoeira Regional 

2. Miejsce wykonywania zadania 

Plock 09-400 Girnnazjum nr 8 ul. Generala Kutrzeby 2 (18-20.02.2011r.) 

Z mozliwosci'l. zakonczenia Warsztatow w dniu 20.02.2011 r. na terenie obiektu Orlen 
Arena. 

3. Cel zadania 

Zaspokojenie potrzeb aktywnosci ruchowe, zapewnienie edukacji zdrowotnej poprzez 
uprawianie Capoeira brazylijskiej sztuki walki przede wszystkim dzieci i mlodziezy , 
zagospodarowanie ich czasu wolnego i podniesienia bezpieczenstwa publicznego, 
przeciwdzialanie patologiom spolecznym. Egzamin na odpowiedni stopien w Capoeira. 

4. Szczegolowy opis zadania (spojny z kosztorysem) 

W trakcie realizacji zadania zorganizowane b~d'l. zaj~cia szkoleniowo rekreacyjne z 
zakresu Capoeiry. Zaj~cia b~d'l. odbywaly si~ w trzech grupach : dzieci mlodsze w wieku 6 
- 8 lat, dzieci starsze w wieku 9 - 14 lat oraz mlodziez i dorosli. 
Zaj~cia prowadzic b~dct. zaproszeni polscy oraz brazylijscy instruktorzy Capoeiry ( 6 osob) . 
W czasie warsztatow uczestnicy b~d'l. wykonywac cwiczenia usprawniaj'l.ce, poprawiaj'l.ce 
gibkosc, sil~, technik~ i wydolnosc organizmu. 
Cwicz'l.c w parach lub grupach nauczania rowniez b~dct. techniki obrony przed agresj'l. osob 
trzecich w systemie Capoeira , tj. brazylijskiej sztuki walki. ZoStan'l. rowniez zapoznani z 
podstawami technik relaksacyjnych - prawidlowe oddychanie, medytacja, masai:. 
Odb~dct. si~ rowniez Warsztaty Muzyczne, nauka gry na instrumentach ( berimbau, pandeiro, 
atabague, ago go, czyli instrumentow muzycznych nadaj'l.cych niepowtarzaln'l. barw~ muzyce 
capoeiry. Nauka spiewania ( po portugal sku ) tradycyjnych improwizowanych piesni 
folklorystycznych , spiewaniu towarzyszy klaskanie w dlonie, dodaj'l.ce energii i radosci 
atmosferze roda. 
W ie mlodziez i doros ch 

http:dodaj'l.ce
http:poprawiaj'l.ce
http:usprawniaj'l.ce


pozwoli na bezpieczne i kontrolowane wykonywanie bardziej kontalctowych i intensywnych 
cwiczen. 

5. Harmonogram planowanych dzialati (z podaniem terrninow ich rozpocz~cia i zakonczenia) 
wraz z liczbowym okresleniem skali dzialati planowanych przy realizacji zadania (nalezy uzyc 
miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, 
miesi~cznie, liczba adresatow) 

Harmonogram termin6w rozpocz~cia i zakoilczenia dzialail: 
02.01.2011 r. wyslanie pisma 0 obj~cie patronatem do Prezydenta Miasta Plocka 
02.01.2011 r. wyslanie pisma 0 uzyczenie sali sportowej w Zespole Szkol nr 5 w 
Plocku 
4.01.2011 r. wyslanie pisma w sprawie udost~pnienia miejsc noc1egowych 
5.01 2010 r. rozpocz~cie rozmow dotycz~cych wyi:ywienia uczestnikow warsztatow 
7.01.2011 r. rozpocz~cie rozmow z wykonawc~ koszulek okolicznosciowych 
10.01.2011 r. rozpocz~cie rozmow dotycz~cych pokazow z przedstawicielami 
zainteresowanych Klubow Sportowych 

Warsztaty Capoeira Regional odb\ld21 si\l od 18 - 20.02.2011r. 

Pocz21tek: 

Pi21tek 18.02.2011r. godz. 16 .00 powitanie uczestnikow ,przedstawienie programu zaj~c, 


podzial na grupy zaawansowania i wiekowe. 

godz. 17.00- 19.00 zaj~cia w grupach 
godz. 19.00- 20.00 - RODA 

Sobota 19.02.2011r. godz. 9.00 10.00 Sniadanie 
godz. 10.00 - 13.00 zaj~cia w grupach 
godz. 13.00 15.00 przerwa obiadowa (pokazy innych sztuk walk) 
godz. 15.00 - 17.00 zaj~cia w grupach 
godz. 17.00 -19.00 egzaminy - RODA 

Niedziela 20.02.2011r. godz. 9.00 - 10.00 Sniadanie 
godz. 10.00 - 13.00 zaj~cia w grupach 

godz. 13.00 - 14.00 zakonczenie warsztatow, wr~czenie okazjonalnych 
upominkow uczestnikom warsztatow 
Calkowita liczba adresat6w to okolo 200 - 280 osob. 

http:19.00-20.00
http:17.00-19.00


6. Zakladane rezultaty realizacji zadania 

Realizacja zadania pozwoli na promowanie pozytywnych wartosci, jakie niesie ze sobct 
wychowanie poprzez aktywnosc psycho ruchowct. Pozwoli na rozpowszechnienie i 
utrwalenie posr6d uczestnik6w i ich srodowisk zdrowego i aktywnego stylu Zycia, a takZe 
potrzeba ci~lego samodoskonalenia sitt. Wykonywane cwiczenia pozwolct nie tylko 
usprawnic uczestnik6w warsztat6w, ale wplynct tez na poprawtt ich stanu zdrowia. 
Przekazanie uczestnikom umiejtttnosci stosowania technik obrony przed agresjct os6b 
trzecich w systemie capoeiry, zwittkszy u nich i ich srodowisku poczucie bezpieczenstwa. 
Stosowane cwiczenia oddzialywac r6wniez bttdct pozytywnie w obszarze eliminowania 
patologii przemocy i agresji, w szczeg6lnosci u dzieci i mlodziezy, poprzez kontrolowane 
ich rozladowanie. Warsztaty majct na celu r6wniez integrowac dzieci, mlodziez oraz 
rodzic6w pochodzctcych z r6i:nych srodowisk i grup spolecznych. Uczestnictwo w 
warsztatach zaproszonych gosci (ok. 180 os6b ) z okolo 15 miast polski, oraz brazylijskich 
instruktor6w capoeiry pozwoli r6wniez na promowanie naszego miasta w kraju i poza jego 
granicami. 
Uczestnictwo innych szk61 i sztuk walki w naszych warsztatach ma r6wniez na celu 
integracjtt tego srodowiska, a takZe mozliwosc indywidualnego wyboru najbardziej 
odpowiadajctcego poszczeg6lnym przeszlym adeptom szkoly lub sztuki walki. 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania 

1. Calkowity koszt zadania .... 29.200 pIn. 

2. Kosztorys ze wzglttdu na rodzaj koszt6w 



Lp. Rodzaj kosztow 
(koszty merytoryczne 
i administracyjne 
zwi~e z realizacj<l 
zadania) 

n 
0 

s 
C 
je 
d 
n 
0 

st 
e 
k 

Ko 
szt 
jed 
nos 
tko 
wy 

R 
0 

d 
z 
aj 
m 
ia 
r 
y 

Koszt 
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(w zl) 

Z tego z 
wnioskowanej 
dotacji (w zl) 

Z tego z finansowych 
srodk:ow wlasnych, 
srodk:ow z innych 
irodel oraz wplat i 
oplat adresatow 
(w zl)* 

I 
1. Wynajem sali 1 500 Szt. 500 0 500 

2. Obsluga 
Instruktorska( 6osob) 

6 1200 
zl 

oso 7200 0 7200 

3. 
Nocleg 

300 30z1 
os/ 
dob 9000 2500 6500 

4. 

WyZ)'wienie 250 30z1 oso 7500 7500 0 
5. 

Nagrody , materialy 
promocyjne, napoje 

250 20z1 oso 5000 0 5000 

0 
go OGOLEM 29.200 zI 10000 zI 19.200 zl 
Ie 
m 

3. Uwagi mogctce miec znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

Wplyw na zmiany w ocenie kosztorysu warsztat6w morze miec ilose uczestnik6w biorctcych 

udzial w warsztatach . 

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

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

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




IV. Przewidywane ir6dla fmansowania zadania: 

Zr6dlo fmansowania zl % 

Wnioskowana kwota dotacji 
10000 zl 34,41% 

Finansowe srodki wlasne. srodki z innych ir6del oraz wplaty i oplaty 
adresat6w· 

(z tego wplaty i oplaty adresat6w zadania ... .19.200 zl 

19.200z1 65,59% 

Og61em 
29.200 zl 

100% 

2. Infonnacja 0 uzyskanych przez organizacje od sponsorow, srodkach prywatnych lub 
publicznych, ktorych kwota zostala uwzgl~dniona w ramach srodkow wlasnych. * 

Nie dotyczy 

3. Rzeczowy (np. lokal, sprz~t, materialy) oraz osobowy (np. wolontariusze) wklad wlasny w 
realizacj~ zadania z orientacyjn~ wycen~. 

W czasie trwania warsztatow szkoleniowych uczestnicy b~dl:t korzystali z sprz~tu ochronno - treningowego b~dl:tcego 
wlasnoscUt klubu ( r~kawice z mozliwosci'l chwytania, ochraniacze, nagolenniki, tarcze do kopni~c, lapy treningowe 

V. Inne wybrane informacje dotyczflce zadania 

1. Partnerzy bior~cy udzial w realizacji zadania (ze szczegolnym uwzg1~dnieniem administracji 
publicznej) 

Nie dotyczy 

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (infonnacje 0 

kwalifikacjach osob, ktore b~d~ zatrudnione przy realizacji zadail. oraz 0 kwalifikacjach 
wolontariuszy) 

Adam Faba- instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnosci~ "samoobrona" posiadacz stopnia 
Profesors 3 Capoeira Regional 
Cristiano Silva - Professor 2 Capoeira Regional 
Paulo Bomfin - Professor Capoeira Regional 
Rodrigo Cavalete Estagiaro 2 Capoeira Regional 



Tamamdo - Professor 3 Capoeira R 
. Andrzej KaZmierczak - instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnosci:t "samoobrona" Estagiaro 

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadafl podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktore z 
tych zadafl realizowane byly we wspolpracy z administracj:t publiczn«) 

W latach 2004 201 0 r. Uczniowski Klub Sportowy Grupo Magia w Plocku byl 
organizatorem I,II,III,IV Ogolnopolskich Warsztatow Capoeira Regional, ktore byly 
organizowane we wspOlpracy z Prezydentem Miasta Plocka , Miejskim Zespolem Obiektow 
Sportowych . 

od 2004 r. zajmujemy si~ organizowaniem zaj~c szkoleniowo - rekreacyjnych dla 
dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu miasta Plocka i okolic. 

W tym czasie uruchomilismy specjalny Program Capoeira dla Rodziny , ktory cieszy si~ 
dUZyffi zainteresowaniem wsrod mieszkaflc6w Plocka. Za ten program w2009r. zdobylismy 
pierwsz:t nagrod~ w Konkursie GODNI NASLADOW ANIA. 

4. Informacja 0 tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z 
podwykonawcow (okreslenie rodzaju podwykonawcow wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim 
b~d:t uczestniczyc w realizacji zadania) 

Nie dotyczy 

Oswiadczam (-my), ze: 
1) proponowane zadanie w calosci miesci si~ w zakresie dzialalnosci naszej organizacji 

pozarz:tdowej* 


2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* oplat od adresatow 

zadania, 

3) organizacja pozarz:tdowa*1 jest zwi:tZana (·ny) niniejsz:t ofert:t przez okres do dnia .18 
20.02.2011r. 

4) wszystkie podane w ofercie informacje s:t zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 


UCZNIOWSKI KLU8 8PORTOWY 
GRUPO MAGIA 

Q9.402 Ptock uI.3-g0 Maja 12J27 

181.(024) 366-70-13 kom. 502 ... 11·148 


NIP 774-30-58-829 REGON ,41246200 


(piecz~c organizacji pozarz:tdowej 
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Zahtczniki i ewentualne referencje: 
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci~ z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzaj~ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj~cych. 
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynik6w lub rachunek zysk6w i 
strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok. * 
3. Umowa partnerska lub oswiadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.I. partnera). * 
4 ................................................................................................................................................... . 

5 ................................................................................................................................................... . 


Poswiadczenie zlozenia oferty 

Adnotacje urz~dowe (nie wypelniac) 

*Niepotrzebne skreslic. 

.' .... 




