
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 jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Michałowice 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Z zakresie 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 e-mail, numer telefonu 

Nazwa: 

Towarzystwo Koszykówki Nowa Wieś  

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe 

Numer  w ewidencji: numer 52 w rejestrze stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, ul. 
Drzymały 30; data wpisu 10.02.2020 r. 

Adres siedziby i do korespondencji: Nowa Wieś ul. Główna 96  

WWW: tknowawies.pl 

Tel. 601-973-900 

E-mail: klub@tknowawies.pl 

Nip: 5342617396Regon:385549740 
 Bank Pekao  SA numer rachunku: 37 1240 6380 1111 0010 9696 9514 
 
 

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

Anna Adamczewska                                   Monika Skrzypczak 

Tel.510-578-937                                         Tel. 501-478-386 
 adamczewska.a@vp.pl                              mskrzypczak17@wp.pl 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Lato 2021 Aktywizacja kobiet poprzez organizację obozu szkoleniowego 
jako etap przygotowania do rozgrywek II Ligii kobiet 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

15.08.2021 Data  
zakończenia 

15.09.2021 

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

TK Nowa Wieś jest klubem jednosekcyjnym koszykówki kobiet który powstał w 2020 r. Założycielami Stowarzyszenia 

zwykłego TK Nowa Wieś byli rodzice i zawodniczki wychowanki klubu z Nowej Wsi. W sezonie 2019/2020 dziewczęta 

jeszcze wtedy nie pełnoletnie reprezentowały Nową Wieś w rozgrywkach młodzieżowych oraz pierwszy raz zgłosiliśmy 

drużynę do II ligii. Pandemia z roku 2020 pokrzyżowała nasze plany rozwojowe. Kłopoty z obiektami sportowymi, izolacją 

 
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 2020 r. poz. 1057). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

mailto:klub@tknowawies.pl
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( lęk przed zakażeniem )  i procedurami pandemicznymi spowodowały zmniejszoną aktywność wśród naszych 

zawodniczek co odbiło się na frekwencji podczas zajęć szkoleniowych i meczy( odwołane treningi i skrócone rozrywki w 

poszczególnych ligach młodzieżowych i seniorskich )  . Obecnie sytuacja sprzyja ponownemu odrodzeniu ruchu 

sportowego(treningi) i rozgrywek . Do zajęć szkoleniowych powróciły nasze wychowanki które chcą reprezentować nasz 

klub w rozgrywkach II Ligii kobiet. Obecna trudna sytuacja materialna naszych zawodniczek zawęża możliwości pełnego 

uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych do sezonu 2021/2022. W związku ze wzrostem zainteresowania procesem 

szkoleniowym i pozyskaniem nowych zawodniczek z powiatu pruszkowskiego TK Nowa Wieś planuje zorganizować obóz 

dla 25 zawodniczek które będą reprezentowały nasz klub w rozgrywkach Ii Ligii. Zadanie będzie prowadzone w zgodzie z 

aktualnymi wymogami ministerialnymi i sanepidu panującymi w naszym kraju. Dotyczyć to będzie wszelkich obostrzeń 

związanych z bezpieczeństwem uczestników zadania tj: ilość osób ,dezynfekcja miejsca hali i sprzętu szatni, własne picie 

dla każdego uczestnika osobne. 

Zrobiliśmy duży krok w pozyskaniu trenerów uzupełniających koszykarski cykl szkoleniowy, zajmujących się 

przygotowaniem motorycznym oraz zabiegi z fizjoterapeutą na ewentualność drobnych kontuzji. Również pozyskaliśmy 

do współpracy dietetyka który poprowadzi wykłady-seminaria na temat diety w okresie przygotowawczym startowym i 

przejściowym. Chcemy poprosić do współpracy psychoterapeutę który zajmie się koncentracją i motywacją podczas 

treningu i meczów. Nasze zawodniczki są studentkami oraz uczennicami liceum sportowego na ul. Gomulińskiego LO Zana 

i Kościuszki . W sezonie przed pandemicznym nasz młody zespół uplasował się w klasyfikacji końcowej na 3 miejscu w II 

Lidze kobiet z rejonu województwa mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. 

W  następnym sezonie zajęliśmy 4 miejsce. Młode młode zawodniczki reprezentowały nasz klub a zatem i powiat w 

ćwierćfinałach mistrzostw Polski U-17. 

Obóz przygotowawczy planujemy w terminie 18-29 sierpień 2021 na półwyspie helskim w miejscowości Hel. Głównym 

celem obozu będzie przygotowanie motoryczne (szybkościowo-siłowe) oraz techniki indywidualnej ( skuteczność rzutu). 

Bardzo ważnym elementem przygotowania do sezonu będzie integracja zespołowa drużyny TK Nowa Wieś. 

Do dyspozycji mamy obiekty: hala sportowa, siłownia, oraz teren plaży nadmorskiej. Zajęcia treningowe będą odbywały 

się cyklicznie codziennie w wymiarze 3 treningów w różnej konfiguracji. Zrealizowanie naszych założeń przygotowawczych 

pozwoli na właściwe przygotowanie do rozgrywek w II lidze kobiet. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
treningi specjalistyczne koszykarskie na 
zorganizowanym obozie letnim 

Przeprowadzenie 30 
treningów dla 25 
zawodniczek  

Lista uczestników obozowa. 

treningi specjalistyczne motoryczne na 
zorganizowanym obozie letnim  
 

25 zawodniczek Testy sprawności ogólnej 

Uuudział w zorganizowanym zgrupowaniu 
szkoleniowym - obozie letnim 
zakwaterowanie i wyżywienie 

25 zawodniczek Faktura 

 

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

Zarząd klubu oraz trenerzy są odpowiedzialni za przygotowanie i realizację całości zadania. 

Trenerzy posiadają licencje PZKosz. oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji nowych zawodników, 

treningów sportowych i meczy. Trenerzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie doświadczenie 

pozwalające na odpowiedni dobór skutecznych metod i form pracy z młodzieżą i dorosłymi. Dowodem na odpowiednie 

kompetencje kadry trenerskiej jest CV trenerów, zdobycie tytułu Mistrza Polski jako trener i jako zawodnik . 



  Towarzystwo koszykówki TK Nowa Wieś będzie miało 1 wolontariusza-trener 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Zakwaterowanie i wyżywienie,woda 4500,00   

2. Transport  2500,00   

3. Opieka instruktorska-trenerska 2500,00   

4. Opieka fizjoterapeuty 1000,00   

5. Opieka administracyjna   500,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 10000,00 1000,00 

 
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)* 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. 

 

 
Anna Adamczewska                                                 Data 23.06.2021 
Monika Skrzypczak 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


