1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1*

Zarząd Powiatu Siedleckiego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja
powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych.

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

Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego
forma prawna - fundacja
KRS0000770359 NIP 8212661897 REGON 382556230
Adres siedziby oraz adres do korespondencji - ul. Fabryczna 8/29, 08-110 Siedlce
Strona internetowa - brak
e-mail: sylwia@fundacjaumn.pl
tel. 511 804 188
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Sylwia Świderska - Prezes Zarządu
tel. 511 804 188
e-mail: sylwia@fundacjaumn.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Bieg Nie-na-żarty

2. Termin realizacji zadania publicznego2*

Data
rozpoczęcia

08.06.2020

Data
zakończenia

31.08.2020

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

Bieg Nie-na-żarty odbędzie się 16 sierpnia 2020 roku w miejscowości Paprotnia podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego.
Bieg odbędzie się na dystansie ok. 5 km. Uczestnikami Biegu będą mieszkańcy Powiatu Siedleckiego, osoby powyżej 13
roku życia, biegacze oraz zawodnicy Nordic Walking. Wyróżnikiem Biegu Nie-na-żarty na tle innych zawodów
biegowych będą suto zaopatrzone punkty żywieniowe na trasie, gdzie zawodnicy będą mogli spróbować specjałów
lokalnej kuchni, produktów regionalnych i sezonowych, w tym owoców i warzyw. Pakiet startowy dla każdego
zawodnika Biegu będzie zawierał: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy z chipem i kompletem agrafek,
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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.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

pamiątkowy medal na mecie, profesjonalną obsługę zawodów, obsługę sędziowską, obsługę fotograficzną. Zwycięzcy
Biegu otrzymają również statuetki. Podczas wydarzenia będzie prowadzona akcja informacyjna nt. korzyści płynących
z aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku, promocja zdrowego trybu życia. Bieg będzie reklamowany
za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz portali społecznościowych,
dzięki czemu do Paprotni przyjadą osoby nie tylko z terenu Powiatu Siedleckiego, ale również innych miejscowości
województwa mazowieckiego. Zapisy na Bieg Nie-na-żarty będą prowadzone elektronicznie, co umożliwi wzięcie
udziału szerszej grupie uczestników.
Cele organizacji Biegu-nie-na-żarty:
- promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Siedleckiego;
- popularyzacja biegania jako sportu dla każdego;
- promocja zdrowego stylu życia,
- promocja walorów kulinarnych Powiatu Siedleckiego,
- promocja polskich owoców i warzyw,
- wyrównywanie szans w dostępie do sportu masowego mieszkańcom obszarów wiejskich;
- zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń, klubów sportowych oraz innych organizacji
pozarządowych z terenu Powiatu Siedleckiego, w zakresie upowszechniania sportu, ze szczególnym uwzględnieniem
biegania
- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
400
osób
Liczba uczestników Biegu
Liczba osób biorących udział
w upowszechnianiu wiedzy nt. korzyści
płynących z aktywności fizycznej

400 osób

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Lista startowa, zdjęcia z Biegu
Zdjęcia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania_____________________________________________________________________________
Podstawową działalnością oferenta jest: popularyzacja idei biegania jako formy aktywnego wypoczynku; wspieranie,
rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej; propagowanie zdrowego trybu życia, w szczególności poprzez aktywność
fizyczną; upowszechnianie i wspieranie sportu, kultury fizycznej i rehabilitacji ruchowej; promocja i organizacja
wolontariatu. Fundacja realizuje wymienione cele poprzez organizację oraz współorganizację imprez sportowych,
zawodów biegowych, w tym imprez odbywających się cyklicznie.
Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego została powołana do życia w lutym 2019 roku, a członkowie Zarządu Fundacji
Ultramaratonu Nadbużańskiego to osoby od wielu lat zawodowo zajmujące się sportem, organizacją i promocją imprez

sportowych o zasięgu ogólnopolskim (m.in. Bieg Siedleckiego Jacka, Mistrzostwa Polski w Biegu na 5 km Kobiet
i Mężczyzn, cykl Grand Prix Traktu Brzeskiego, Ultramaraton Nadbużański, Bieg Tropem Wilczym - Siedlce),
trenowaniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu lekkiej atletyki. Dwie osoby są czynnymi nauczycielami
wychowania fizycznego w szkole podstawowej, posiadają uprawnienia instruktora, trenera oraz sędziego lekkiej
atletyki, prowadzą regularnie treningi z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prezes zarządu fundacji od ponad
5 lat zajmuje się marketingiem sportowym, organizuje wydarzenia sportowe w Siedlcach. Członkowie Zarządu Fundacji
z sukcesem zorganizowali dwie pierwsze edycje Ultramaratonu Nadbużańskiego w Mielniku w 2018 i 2019 roku.
Fundacja była również inicjatorem i głównym organizatorem: Mikołajkowego Biegu Charytatywnego w Siedlcach (2018
i 2019 r.), innych imprez sportowych i kulturalnych o charakterze charytatywnym oraz zbiórek publicznych (Mecz
Charytatywny Rodzinne Święto Futbolu w Siedlcach - 08.06.2019, Wielki Mecz Charytatywny Gminy Skórzec „Zagrajmy
dla Oli!" - 29.06.2019, Koncert Charytatywny dla Filipka - Wiśniew, 28.04.2019, Zbiórka Publiczna podczas Dni Siedlec
2019-07.09.2019).
Zasoby kadrowe - Członkowie Zarządu Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego to osoby od wielu lat zawodowo
zajmujące się sportem, organizacją i promocją imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, trenowaniem dzieci,
młodzieży i osób dorosłych z zakresu lekkiej atletyki. Dwie osoby są czynnymi nauczycielami wychowania fizycznego
w szkole podstawowej, posiadają uprawnienia instruktora, trenera oraz sędziego lekkiej atletyki, prowadzą regularnie
treningi z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prezes zarządu fundacji od ponad 5 lat zajmuje się zawodowo
marketingiem sportowym, organizuje wydarzenia sportowe w Siedlcach. Członkowie Zarządu Fundacji z sukcesem
zorganizowali dwie pierwsze edycje Ultramaratonu Nadbużańskiego w Mielniku w 2018 i 2019 roku. Członkowie
Zarządu Fundacji mają wiedzę i doświadczenie w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji imprezy, współpracy
ze służbami i instytucjami, profesjonalnej organizacji i realizacji zawodów sportowych. Wszyscy członkowie Zarządu
Fundacji będą pracować przy organizacji zadania w formie wolontariatu. Do ich zadań należeć będzie koordynacja
wszelkich działań związanych z przygotowaniem, promocją, realizacją i rozliczeniem zadania.
Zasoby rzeczowe - Oferent posiada własny lokal oraz sprzęt komputerowy i biurowy, namiot i meble plenerowe, które
zostaną wykorzystane podczas realizacji zadania.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.

Rodzaj kosztu

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

Organizacja Biura Zawodów i
elektroniczny pomiar czasu

3000

3000

3.

Numery startowe z chipem dla
uczestników Biegu
Medale dla uczestników

1600
5000

1600
5000

4.

Puchary dla zwycięzców

400

400

5.

Obsługa muzyczna zadania

1000

1000

6.

Obsługa sędziowska Biegu

300

300

2.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11300

10 000

1300

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* / oferenei* 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 ow ide-neją^
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.

Data .

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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