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I. Podstawowe informacje 0 Zlolonej ofercie 

1. Oraan admlnlstracji publlcznej, Gmina Baboszewo 
do kt6rego jest adresowana oferta 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodzieiy z terenu 

2. Rodzaj zadanla publlcznego' / 
gminy Baboszewie w zakresie strely sportowo-rekreacyjnej poprzez 
zorganizowanie i zapewnienie aktywnosci ruchowej i sportowej dla 
najmtodszych dzieci. 

II. Dane oferenta(-tow) 

1.. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S;jdowym lub Innej ewidencji, adres sledziby, strona 
www;ailres'do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu . , 

Nazwa: Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" w Baboszewie, Numer Krs: 0000211069, 
Adres: Kod pocztowy: 09-130, poczta: Baboszewo, Miejscowosc: Baboszewo, Utica: Warszawska Numer posesji: 9a 
Adres do korespondencji jw. 

Telelon: 23/6611091 wew. 28 
Dane kontaktowe: 

2. Dane o50by upowainionej do skladania Dane osob upowainionych: Imi~ i nazwisko: Katarzyna Gierkowska, 

wyjasnien dotyczqcych oferty (np. imi~ i nazwisko, Adres Email:ewidencja@gminababoszewo.pl, Tel. 23/661-10-91 wew. 28; 

numer te!efonu, adres poczty elektronicznej) 

III. Zakres rzeczowy zadania pubJicznego 

1. Tytul zad~nla publlcznel\o "Aktywne dziecko" 

2. Termln reallzacji zadania'publicznego'l Data . 1 01.06.2019 
rozpocz~c,a 

1 Data . . 130.06.2019 
zakonczenla 

13.Syntetyczny opls zadania (wraz ze ",skazaniem miejsca jego realizacji) . .. " :1' ;, 

OPIS ZADANIA: 

,Aktywne dziecko" to strefa zabaw sportowo - rekreacyjnych i an imacji dla dzieci. W ramach zadania zostan~ 

przygotowane atrakcje zapewniajqce aktywnosc ruchowq i sportOWq najmlodszych uczestnik6w "Powitania Lata". Strefa 

,Aktywne dziecko" b~dzie wyposazona w sprz~t do zabaw i cwiczen, m.in. scianki wspinaczkowe ze zjezdzalniami, tory 

przeszk6d, trampoliny, min i 16dki. Dmuchane za bawki, kt6re zostanq wynaj~te przez Stowarzyszenie cha rakteryzujq si~ 

bajkowymi ksztaltami i zywymi kolorami. Sprz~t ten pobudzi fantazj~, a tym samym zach~ci do zdrowej aktywnej 

1) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadari okreslonych w art . 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosc i poiytku 
publicznego i a wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. pOZ. 450, z pain . zm.) . 

2) Termin realizacji zadania nie moie bye dluiszy nii 90 dni. 



zabawy. Obecnie wi~kszosc dzieci sp~dza sw6j wolny czas przed ekranem telewizora bqdi komputera co z kolei sprzyja 

nadwadze i przyczynia si~ do powstawania wielu chor6b. Zabawa z wykorzystaniem dmuchanych zabawek niejako 

""ymusza na dziecku ruch a tym samym zapewnia zdrowq porcj~ aktywnosci fizycznej. Ponadto Stowarzyszenie podczas 

""ydarzenia "Aktywne dziecko" zapewni takie animacje dla dzieci poprzez: zabawy ruchowe z elementami takich 

dyscyplin sportowych jak: pilka noina, siatk6wka, koszyk6wka, pilka r~czna. Uczestnikami zadania b~dq dzieci i mlodziei 

z terenu Gminy Baboszewo i powiatu ploriskiego. Stowarzyszenie nie pobierze iadnych oplat od uczestnik6w zadania . 

Mieisce i czas: 

,Aktywne dziecko" to wydarzenie, kt6re zostanie zorganizowane w dniu 15 czerwca 2019 roku od godz. 15:00 jako 

impreza towarzyszqca imprezie 0 charakterze rozrywkowo - kulturalnej "Powitanie Lata" w Baboszewie wjazd od 

ul. Przemyslowej Baboszewo. 

Planowana liczba uczestnik6w: 

W zadaniu pod naZWq "Aktywne dziecko" weimie udzial ok. 500 aktywnych uczestnik6w (dzieci i mlodziei). Ponadto 

wydarzenie zgromadzi ok. 500 os6b doroslych (rodzic6w i opiekun6w). 

Wklad osobowy i rzeczowy oferenta: 

edna osoba zostanie zaangaiowana do wykonania zadari organizacyjnych zwiqzanych z przygotowaniem i realizacjq 

zadania oraz obslugq technicznq w dniu wydarzenia. Stowarzyszenie zapewni obslug~ biurowq i finansowo-rachunkowq 

zadania. Stowarzyszenie Sportowo - Ekologiczno-Turystyczne SET posiada zasoby rzeczowe umoiliwiajqce realizacj~ 

czynnosci organizacyjnych zwiqzanych z zadaniem "Aktywne dziecko". Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno 

r-urystyczne SET dysponuje niezb~dnym zapleczem loka lowym a takie sprz~tem biurowym (m.in. komputer z dost~pem 

do internetu, drukarka, fax, tel.), kt6re b~dq sta nowily wklad rzeczowy niefinansowy. Zasoby te nie b~dq stanowi/v 

koszt6w zadania. 

4. Opis zakladanych rezultatow reallzacji zadania publicznego 

Na'zwa rezultatu 

• zwi~kszenie aktywnosci fizycznej dzieci 
poprzez stworzen ie warunk6w do 
aktywnego sp~dzania czasu wolnego 
przez dzieci, mlodziei i doroslych; 
• integracja dzieci i mlodzieiy poprzez 
uczestnictwo w zabawach grupowych; 

• przeciwdzialanie chorobom 
cywilizacyjnym, w tym nadwadze i 
otylosci, wykluczeniu spolecznemu oraz 
zjawiskom patologii spolecznych poprzez 
zapewnienie atrakcyjnej formy 
sp~dzania wolnego czasu w dni wolne 
od zaj~c szkolnych i pracy dla dzieci i 
mlodzieiy a takie doroslych; 

Planowany poziom osl~gnl~cla 
rezultatow (wartosc 

docelowa) 

1000 os6b biorqcych udzial 
w spotkaniu 

1000 os6b biorqcych udzial 
w spotkaniu 

-

Sposob monltorowania rezultatow / irodlo 
informacji 0 osi~gni~ciu wskainika 

Dane frekwencyjne, przeprowadzenie 
dokumentacji fotograficznej, wpisy do 

ksiqiki pamiqtkowej. 

Dane frekwencyjne. przeprowadzenie 
dokumentacj i fotograficznej, wpisy do 

ksiqiki pamiqtkowej. 



• promowanie aktywnosci fi zycznej Informacja 0 wydarzeniu w Przeprowadzenie dokumentacji 
wszystkich srodowisk i grup spolecznych, mediach fotograficznej, wydruk informacji. 
w tym dzieci i mlodzieiy; spolecznosciowych, prasie. 

• promowanie Gminy Baboszewo; 

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do~wiadczenla w realizacji dziala" planowanych w ofercle oraz zasob6w, kt6re b~d. 
wykorzystane w realizacii zadania 

~towarzyszenie Sporlowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" dziala nieprzerwanie od 2004 r. Jest organizatorem wielu 

przedsiEiwziEic zarowno sportowych, kulturalnych jak i w zakresie niesienia pomocy najbardziej potrzebujqcym. SE' 

cyklicznie od 2006 r. organizuje imprezy masowe "Powitanie lata", ktore cieszq siE; ogromnq popularnosciq. W ramach 

,Powitan lata" SET urzqdza zabawy i turnieje promujqce aktywnosc fizycznq i sport. Stowarzyszenie Sportowo 

Ekologiczno-Turystyczne "SET" aktywnie wspiera rozwoj kultury fizycznej i sportu. Od 2007 r. SET organizuje rajdv 

rowerowe dla czlonkow Stowarzyszenia, mieszkancow gminy Baboszewo oraz powiatu plonskiego zachE;cajqC i 

propagujqc tym samym aktywnq formE; spE;dzania wolnego czasu wsrod doroslych, mlodzieiy i dzieci. W ramach rajdo", 

uczestnicy pokonywali rowerami drogi gminy Baboszewo, a takie powiatu plonski ego. Od 2015 roku gmina Baboszewo 

'est liderem rajdow, w zwiqzku z tym Stowarzyszenie organizuje rajdy rowerowe w ramach "Marszu gwiazdzistego 

pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat plonski" na mocy porozumienia podpisanego z powiatem plonskim ora 

gminami powiatu. Stowarzyszenie w ramach organizacji rajdow: przeprowadzilo kampaniE; informacyjnq, opracowalo 

rasy i wydrukowalo mapy, przygotowalo przystanki na trasach, opracowalo regulaminy rajdow oraz karty uczestnictwa, 

zapewnilo posilek dla uczestnikow. Udzial w rajdach byl calkowicie bezplatny. Rok rocznie rajdy cieszq siE; ogromnq 

popularnosciq wsrod mieszkancow powiatu plonskiego. Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno-Turystyczne "SET" '" 

Baboszewie w latach 2015, 2016 i 2017 zostalo wybrane przez GminE; Baboszewo w ramach otwartych konkursow ofert, 

co pozwolilo SET na zorganizowanie splywow kajakowych na rzece Wkrze. Stowarzyszenie realizowalo zadania publiczne 

z zakresu promocji turystycznej gminy na podstawie umow 0 realizacjE; zadania publicznego. W okresie od 26.03.2018. 

do 31.05.2018. Stowarzyszenie realizowalo zadanie pn. Ogolnopolski Amatorski Wyscig w Kolarstwie Szosowym z okazj i 

100-lecia Odzyskania Niepodleglosci przez PolskE;. Zadanie zostalo dofinansowane ze srodkow budietu panstwa '" 

ramach zadania "Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w roinych grupach spolecznych". Ogolnopolski Amatorski 

Wyscig w Kolarstwie Szosowym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleglosci przez PolskE; to wyscig kolarski/rowerowv 

dla dzieci, mlodzieiy i doroslych, ktory zostal zorganizowany na drogach gminy Baboszewo w dniu 1 maja 2018 r. 

~szyscy zawodnicy pokonali trasE; diu go sci 42 km. W zadaniu wziE;li udzial zawodnicy z calej Polski. Zadanie zostalo 

rozliczone w MSiT. Wartosc dofinansowania z MSiT - 15 000,00 zl. W roku 2018 Stowarzyszenie SET realizowalo zadanie 

publiczne pn . "Aktywne dziecko". Byla to strefa zabaw sportowo rekreacyjnych i animacji dla dzieci. W ramach zadania 

zostaly przygotowane atrakcje zapewniajqce aktywnosc ruchowq i sportowq najmlodszych uczestnikow imprezv 

masowej " Powitanie Lata w Baboszewie". Zadanie zostalo rozliczone w Gminie Baboszewo. Wartosc dofinansowania-

10 000,00 zl. Takie w 2018 r., dziE;ki dofinansowaniu zajE;c ze srodkow panstwowego Funduszu ZajE;c Sportowych dla 

Uczniow (MsiT), Stowarzyszenie zrealizowalo zadanie "Baboszewo - umiem plywaC". W zadaniu wziE;lo udzial 191 



uczni6w z klas I-III. Zadanie cieszylo si~ ogromnq popularnosci wsr6d uczni6w i rodzic6w. Kai dy z uczestnik6w zadania 

zrealizowal 20 godzinny program zaj~c na plywalni. Stowarzyszenie w ramach zadania opracowalo harmonogram zaj~c, 

zatrudnilo opiekun6w, zapewnilo transport na plywalni~. Wolontariusze Stowarzyszenia zaj~1i si~ wszystkim 

czynnosciami organizacyjnymi zwiqzanymi z obslugq zadania. Zadanie zostalo rozliczone w MSiT. Wartos( 

dofinansowania z MSiT - 39 960,00 zl. Stowarzyszenie wspolpracuje z Gminq Baboszewo od poczqtku swojej dzialalnosci. 

Oferta splyw6w kajakowych jest ciekawq propozycjq sp~dzania wolnego czasu, wzmocnienia aktywnosci fizycznej 

uczestnik6w oraz pobudzenia swiadomosci zdrowotnej i ekologicznej. Zadania realizowane w ramach um6w 

stowarzyszenie wykonalo zgodnie z ofertami, rzetelnie i terminowo. Otrzymane srodki z dotacji zostaly rozliczone 

prawidlowo i w terminie. Ponadto, Stowarzyszenie w ramach wsp61pracy z samorzqdem terytorialnym wsp610rganizuje 

od kilku lat zgrupowania sportowe dla dzieci i mlodzieiy, kt6re odbywajq si~ w okresie ferii zimowych. W ramach 

wsp61pracy Stowarzyszenie zapewnia zakwaterowanie i wyiywienie uczestnikow, dost~p do obiekt6w sportowych ora 

sprz~tu sportowego. SET wspiera finansowo uczni6w szk61 z terenu gminy Baboszewo poprzez dofinansowanie 

wycieczek szkolnych. Od dw6ch lat jest wsp61organizatorem Balu Charytatywnego podczas kt6rego pomaga najbardziej 

potrzebujqcym . 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartosc Z dotacji Zinnych 
PLN ir6del 

l. Wynajem sprz~tu sportowD- 8500,00 zt 1'8500,00 zt -

rekreacyjnego Ii 

2. Animacje sportowe 1500,00 zt :1500,00 zt 

3. Koordynacja i obsluga ladania 500,00 zt , 500,OOzl 

4. 

5. 
, 

Suma wszystkich kOSl t6w real ilacj i l adania 10500,00 zt 10000,00 zt 500,00 zt 

V. Oswiadczenia 

Oswiadczam{-my), i e: 

1) proponowane zadanie publiczne b~dz je real izowane wY!'1clnie w zakresie dzialalnosci poiytku publicznego 
oferenta{-tow); 

2) pobieranie swiadczen pie ni~inych b~dz i e 5i~ odbywac. wylqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci poiytku 
publicznego; 

3) oferent* / efe.I:e.A.e* sktadajC)cy niniejszq ofe rt~ nie zalega(-jij)* / zalega( jCl)* z optacaniem naleinosci z tytutu zobowiqzan 
podatkowych; 

4) oferent* / efe.feRet* sktadaj'lcy niniejsz<J ofertE: nie zalega(-j'l )· / zalega( j<l). z oplacaniem naleinosci z tytulu skladek na 
ubezpieczenia spoleczne; 

5) dane zawarte w cZE:sci II niniejszej oferty S'l zgodne z Krajowym Rejestrem S'ldowym· / iAAq .... asEi ... q euriEleAejq·; 
6) wszystkie inform acje podane w ofercie oraz zafqcznikach Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a taki e wprowad zaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotYCZil te dane, zloiyfy stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych. 

s:~r:~~~~~~:::: ::::~~~:;~fj~Z:::~ 
(pod pis osoby upowainionej lub podpisy 
os6b upowaznionych do skladania o~wiadczen 

Data ..... 30.04.2019 ..... .. ..... . 

woli w imieniu oferent6w) 



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzlld Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib,!: ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoc,! poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog,! e-mailow'l pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowac 
pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
3. PanilPana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie Rozporz'ldzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz lIchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'ldzenie 
o ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgody osoby, kt6rej dane dotycz'l oraz ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
4. Administrator b"dzie przetwarzac dane zgloszone w ofercie Stowarzyszenia Sportowo 
Ekologiczno Turystycznego SETw Baboszewie (podac nazwy oferenta) 11a real izacjli zadania 
pn.: "Aktywne dziecko"(podac nazwy zadania), zlozonej z pominiyciem otwartego konkursu 
ofert. Podanie danych osobowych jest konieczne do wypelnienia obowiqzku prawnego 
ci~cego na administratorze na podstawie art . 19a w zw. z art.4 ust. 1 lIstawy z dnia 24 kwietnia 
2003r 0 dzialalnosci pozytkll publicznego i 0 wolontariacie (tj. Dz.U. 2016, poz. 1817 z 
p6in.zm.) oraz przepis6w rozporz'ldzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
14 kwietnia 2016r w sprawie uproszczonego wzoru Ofet1y i uproszczonego wzoru 
sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa siy na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesll administratora lub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pallstwa trzeciego lub orgamzacJI 
miydzynarodowej. 
8. Administrator nie bydzie przekazywal danych osobowych ilU1ym podmiotom. 
9. Dane osobowe byd'l przetwarzane przez Administratora do zakoIlczenia procesu rekrlltacji. 
10. Osoba, kt6rej dane dotycz'l rna prawo do z'ldania od administratora dostliPu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. 
II. Skargy na dzialania Administratora mozna wnieSc do Prezesa Urzydu Ocnrony Danych 
Osobowych. 
12. Podanie danych osobowychjest wymogiem do wziycia udzialu w rekrutacji. lch nie podanie 
spowodllje brak mozliwosci wziycia udzia!u w rekrutacji. 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzj i. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Ja, .;fJLq.i.OJ.N . .i.ur. l<iiJi;."",,~ ,god, ,, P'~'W"",,"j, m'''' d~y,h "'''"WY'' 
, ~- r; . '7ES ? :)D S t>towa' c' "<2"i" t SET'-

BQ9'< i .. ;;) ' ·· ......... " ~& 



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Urzlld Gminy Baboszewo (dalej : 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib'l: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pi semnie, za pomoc'l poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo lub drog,! e-mailow'l pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym l110zna siy skontaktowac 
pod adresem l11ailowYI11: iodo@rt-net.pl. 
3. PanilPana dane osobowe s,! przetwarzane na podstawie Rozporz'ldzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fi zycznych w zwi'lzku z przetwarzaniel11 danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'ldzenie 
o ochronie danych), tj . w oparciu 0 zgody osoby, kt6rej dane dotycz'l oraz ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
4. Administrator bc;dzie przetwarzac dane zgloszone w ofercie Stowarzyszenia Sportowo 
Ekologiczno Turystycznego SET w Baboszewie (podac nazwy oferenta) na reaiizacjc; zadania 
pn.: "Aktywne dziecko"(podac nazwc; zadania). zlozonej z pominiyciem otwartego konkursu 
ofert. Podanie danych osobowych jest konieczne do wypelnienia obowi'lzku prawnego 
ci'lz'lcego na admin istratorze na podstawie art. 19a w zw. z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (tj. Oz. U. 2016, poz. 181 7 z 
pMn.zm.) oraz przepis6w rozporz'ldzenia Ministra Rodziny, Praey i Polityki Spolecznej z dnia 
14 kwietnia 2016r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru 
sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa siC; na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratnra lub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzec ich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pailstwa trzeciego lub orgamzacJ I 
miydzynarodowej . 
8. Administrator nie bydzie przekazywal danych osobowych innym podmiotom. 
9. Dane osobowe bydq przetwarzane przez Administratora do zakoI1czenia procesu rekrutacji. 
10. Osoba, kt6rej dane dotycz'l rna prawo do z'ldania od administratora dostc;pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunic;cia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. a takze prawo do przenoszenia danych. 
11. Skargy na dzialania Administratora mozna wni esc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 
12. Podanie danych osobowychjest wymogiem do wziycia udzialu w rekrutacji. Teh nie podanie 
spowoduje brak l11ozliwosci wzic;cia udzialu w rekrutacji. 
13 . Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podej l11owania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Jalo.1~ . .. ~.\~.~~am zgody na przetwarzanie l110ich danych osobowych. 
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