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prawidlow~. przyklad: ,.Jle9ieraRie-'niepobieranie". 

I. Podstawowe informacje 0 ztoi:onej ofercie 

1. Organ admtnistracll publlcznej, pmina Baboszewo 
do kt6rego adreaowana jest ofet1a 

2. Tryb, w kt6rym zlo1ono ofe~ Art. 198 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoSci poZytku 
publicznego i 0 wolontaliacie 

3. Rodzaj zadanla publicznegol) Iwspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

4. Tytuf zadanla publlcznego \Aktywne dziecko 

5. Tennln reallzacJI udanla publlcznegozf Data 
111 .06.2018. 1 Data f9.06.2018. 

rozpocz~cia zekor'tczenia 

11. Dane oferenta{ -t6w) 

1. Nazwa oferenta(-tOw), tonna prawna, numer Krajowego R~tru S~dowego tub Innej ewidencjl, adres aiedziby oraz 
adrea do koreapondencJI (jeZeIi jest Inny od adresu aledzlby) 

~towarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" w Baboszewie 
~l. Warszawska 9a 
r9-130 Baboszewo 
!NIP 567-17-80-861 
~GON 130964310 
~S 0000211069 
lNurner rachunkubankowe20: 28 8230 0007 0000 8992 2000 0001 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne .. SET' 
w tym dane os6b upowainlonych do !w Baboszewie akladanla wyjainlen doty~ych oferty 
(np. numer lelefonu, adres poczty elektronicznej. luI. Warszawska 9a 
numer faksu, adres strony intemetowej) 

~9-130 Baboszewo 
(ewidencja@grninababoszewo.pl 

III. Zakres rzeczowy zadanla publicznego 

1. apia zadanla publlcznego proponowanego do realizacjl wraz ze wakazanlem, w szczeg61notcl celu, mlejsca)ego 
realizacjl, grup odblorc6w zadanla oraz przewldywanego do wykorzyatanla wkladu osobowego tub rzeczowego 

,Aktywne dziecko" to wydarzenie, ktore zostanie zorganizowane w dniu 16 czerwca 2018 r. jako 
'mpreza towarzysz'!ca imprezie 0 charakterze rozrywkowo-kulturalnej .,Powitanie Lata". 

,Aktywne dziecko" to strefa zabaw sportowo-rekreacyjnych i animacji dla dzieci. 
IW- ramacb zadania zostan,! przygotowane atrakcje zapewniaj,!ce aktywnosc ruchow/l i sportow~ 
Inajmlodszych uczestnikow "Powitania Lata". 

~trefa "Aktywne dziecko" b<i'dzie wyposaZona w sprzert do zabaw i cwiczen, m.in. scianki 
Iwspinaczkowe ze zjei:dZalniami. tory przeszkOd, trampoliny, mini lOdki. Dmuchane zabawki, ktOre 
~ostanq wynajyte przez Stowarzyszenie, charakteryzujq siy bajkowymi ksztaltami i zywymi kolorami. 
Sprz<i't ten pobudzi fantazjer dzieci, a tym samym zachl(ci do zdrowej, aktywnej zabawy. Obecnie 
Iwi~kszosc dzieci sP<i'dza sw6j wolny czas przed ekranem telewizora b/ldz komputera, co z kolei 
~przyja nadwadze i przyczynia si~ do powstawania wielu chorob. Zabawa z wykorzystaniem 



muchanych zabawek niejako wymusza na dziecku ruch, a tym samym zapewnia zdrow~ porcjy 
tywnosci fizycznej. Ponadto Stowarzyszenie podczas wydarzenia "Aktywne dziecko" zapewni 

alae animacje dla dzieci poprzez: zabawy ruchowe z elementami tskich dyscyplin sportowychjak: 
ilka norna, siatk6wka, koszyk6wka, pilka r/tczna. 

czestnikami zadania ~dfJ dzieci i mlodziez z terenu gminy Baboszewo i powiatu plonskiego. 
towarzyszenie nie pobierze :>..adnych optat od uczestnik6w zadania. 

zadaniu pn. ,,Aktywne dziecko" we±rnie udzial okalo 1500 aktywnych uczestnik6w (dzieci i 
lodziez). Ponadto wydarzenie zgromadzi okofo 1500 os6b dorostych (rodzic6w, opiekun6w). 

edna osoba zostanie zaangaiowana do wykonania zadait organizacyjnych zwiEJZilnych z 
rzygotowaniem i realizacj~ zadania oraz obslug~ techniczn~ w dniu wydarzenia. Stowarzyszenie 
pewni obslugl( biurowq i finansowo-rachunkowq zadania. 

towarzyszenie 8portowo-EkologicZllo-Turystyczne ,,8ET" posiada zasoby rzeczowe umozliwiajfJc 

ealizacjy czynnosci organizacyjnych zwi"zanych z zadaniem pn."Aktywne dziecko". 

towarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" dysponuje niezb4ydnym zapleczem 
okalowym, a taki:e sprzertem biurowym (m.in. komputer z dostypem do internetu, drukarka, fax, 
eleron), kt6re b¢q stanowity wkJad rzeczowy niefinansowy. Zasoby te nie bcrdq stanowily koszt6w 

dania. 

I ) Rodzaj zadania zawiera s~ w zakresie zadarl okreAlonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dziaialnoAci potytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2l Termin realizacji zadanla nie mote bye cUots%y ni190 dnl. 

2. ZIIkladane rezuttaty rullzacJI zedlin" ptIbIlcmego 

pczekiwane rezultaty realizacji zadania pn. "Aktywne dziecko" to: 

• zwittkszenie aktywnosci fizycznej wsr6d dzieci zamieszkujfJcych na terenie gminy Baboszewo 
i powiatu plonskiego; 

• stworzenie warunk6w do aktywnego sJ>(tdzania czasu wolnego przez dzieci i mlodziei.; 
• pobudzenie aktywnosci obywatelskiej mieszkanc6w gminy Baboszewo oraz upowszechnienie 

dobrych praktyk w zakresie ruchu. aktywnosci fizycznej , zdrowej rywaJizacji; 
• przeciwdzialanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyloSci; 
• przeciwdziaianie wykluczeniu spolecznemu oraz zjawiskom patologii spolecznych poprzez 

zapewnienie atrakcyjnej fonny s~dzania wolnego czasu dla dzieci i mlodziezy; 
• promocja aktywnoSci fizycznej; 
• promocja prozdrowotnych, spolecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartosci sportu; 
• zaszczepienie poprzez sport potrzeby systematycznej aktywnosci fizycznej oraz zachowan i 

nawyk6w aktywnego stylu zycia wsr6d mieszkaitc6w gminy i powiatu. 
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IV, Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacjl zadania publlcznego (w przypadku ~szej Iiczby koszt6w 
lstnleje mo11iwoSC dodanla kolejnych wierszy) 

do ponlesl.nl. 

ze jrodk6w 

finansowych 

dopon~l. wtaanych, irodk6w 

Rodaj kosztu Koszt catkowtty z wnloakowanej poc~ych 
1"1 dotacjlJI 

1"1 z Innych tr6del, 

wkladu osobowego 

lub rzecz0weg04) 

(zl) 

!"'Ynajem sprv;tu sportowo - rekreacyjnego 8500,00 8500,00 0.00 

rnimacje sportowe 1500,00 1500,00 0,00 

oofdynaqa i obsIuga zadania 300,00 0,00 300.00 

Koozty_, 
10300,00 10000,00 300,00 

OSwiadczam(y), 1e: 
1) proponowane zadanle publiczne ~zie realizowane wyl<l.cznle w zskresie dzialalnoSci potytku publicznego oferenla; 
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobleraRie*'nlepobleranle* swiadczer'i plenl~ych oil IKlresat6w zadania; 
3) wszysttde podane w ofercie oraz zal<l.cznlkach Infonnacje S<l. zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
04) oferent"'9fereRGi" sk/adal~ nlnlejszlj ofertl;! nle zalegaO"rfzalega(jlt)" z op/acanlem nale1noSci z tytufU zobowi<l.zar'i 

pocIatkowych; 
5) oferent"'GfererKii" skladaj~ ninlejSZCI ofertt nle zalega(j~'~* z op/acaniem naletnoScl z tytufU skladek na 

ubezpieczenla spoIeczne. 

::~::i~:~:::~~;w: y E:e: ~TOWARZYSZE'iIE 
SP]/I. ' 01':0 Ei\r)LOGCL'\O TI';~yS rvcn;n 

'~SET" t;,; Blilbos::c\l' .. i~ 
ul. Wa,t.liJWo;\.:a QA. 09·13':) 3ao:)tUewo 

to' (.aiM1.1,)~' r,, (:.1J6a1·1O·ll 
I~~C;I,)N 13C0€.4310 N!P ,a7·17·S0·be, 

Zal¥:znlk: 

(pocIpis 0I0by upowatn 
Iub podplsy os6O upowatnlonydl 
do~m. 06~ woIi 

w imIenIu oIerenta) 

W przypadku gdy oferent nle jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S<l.dowym - potwierdzona za zgodnost z oryginalem 
kepia aktualnego wyci<I.QU z Innego rejestru lub ewidenCjI. 

3) WartoSt koszt6w og6lem do ponleslenia z dolacji nle mote przekroczy~ 10 000 zl. 
.) W przypadku wsparcia realizacjl zlKlania publicznego. 


