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Zalacznik Nr 1 do
Uchwaly Nr XXVII7012012
Rady Miasta Marki
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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(dam i miejsce zlozenia wniosku
1 wypelnia organ administracji
publicznej)

WNIOSEK
o przyznanie dotacji
na realizacje projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwa:
Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej na terenie miasta Marki

(nazwa projektu)
W

okres ie od 25 .09.20 12r do 21.12.20 12r

I. Dane dotyczace Wnioskodawcy:
I) pelna nazwa: Uczniowski Klub Sportowy "Saito" Marki
2) forma prawna: Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:*nr 83 Ewidencji
uczniowskich klubow sportowych powiatu wolomiskiego
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:1 pazdziernika 2010
5) nr NIP: 1251585820
nr REGON: 142713342
6) adres: miejscowosc: Marki
ul.: Szkolna 9
gmina:Marki
powiat: Wolominski
wojew6dztwo: mazowieckie
kod pocztowy: 05-270
poczta: Marki,
7) tel. 606659900
faks
.
e-mail: m_chrzaszcz@wp.pl
http://salto.waw.pl
8)numerrachunku: 06116022020000000181951453
nazwa banku.Bank Millennium S.A ..
9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do podpisywania umowy 0 wykonanie projektu:
Michal Chrzaszcz, Malgorzata Wozniak
10) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnieri dotyczacych wniosku (imie
nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Michal Chrzaszcz tel. 606659900
12) przedmiot dzialalnosci statutowej wnioskodawcy:

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna
I. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego zycia sportowego uczni6w w oparciu 0 rnozliwosci obiektowe i
sprzetowe szkoly oraz 0 pomoc organizacyjna i rnaterialna rodzic6w i sympatyk6w Klubu .
2. Angazowanie wszystkich uczni6w do roznorodnych form aktywnosci ruchowej , gier i
zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawnosci i zainteresowari sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzialania samorzadu
terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajec sportowych dla uczni6w szkoly w celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawnosci fizycznej i umyslowej z ukierunkowaniem na gimnastyke sportowa i akrobatyke,
5. Promocja wsrod rnlodziezy zdrowego stylu zycia, wolnego od uzaleznieri,
6. Organizowanie dzialalnosci sportowej ze szczeg6lnym uwzglednieniern funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom wszystkich klas roznorodnych form wsp61zawodnictwa sportowego.
8. Ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w realizacji zadan
sportowych Klubu .
9. Organizowanie uczniom wypoczynku letniego i zimowego.

b) dzialalnosc statutowa odplatna
---nie dotyczy---

13) jezeli wnioskodawca prowadzi dzialalnosc gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow,
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

---nie dotyczy---

II. Zakres projektu:
1. Miejsce realizacji projektu

ISala sportowa Szko!y Podstawowej nr 2, ul. Szkolna 9, 05-270 Marki, gmina Marki
2. eel projektu
I.

Nauka i doskonalenie umiejetnosci gimnastycznych i akrobatycznych w trakcie prowadzonego
szkolenia

2.

Popularyzacja wsrod spolecznosci Marek gimnastyki i akrobatyki sportowej przez organizowanie
pokaz6w i udzial w akcjach spolecznych.

3.

Ksztaltowanie postaw zdrowei rvwalizacii, wdrazanie zasadv fair-play w zvciu oraz w czasie

treningow,

4.

Upowszechnianie zdrowego i sportowego stylu zycia

5.

Rozbudzanie zamilowania do uprawiania sportu

3.
Szczegolowy opis
z kosztorysem

harmonogram dzialari w zakresie realizacji projektu I sp6jny

Szkolenie dzieci i mlodziezy z zakresu gimnastyki i akrobatyki sportowej , organizowanie i udzial w zawodach i
pokazach , uczestniczenie w akcjach spolecznych, zakup strojow sportowych.
Glownym przedmiotem zadania jest prowadzenie szkolenia w formie treningow odbywajacych sie trzy
razy w tygodniu po 90 min. z gimnastyki i akrobatyki . W zajeciach ogolern uczestniczyc bedzie ok. 66 osob .
Uczestnicy sa podzieleni na dwie grupy w zaleznosci od stopnia opanowania umiejetnosci sportowych. W
tygodniu odbywa sie wiec 6 treningow po 90 min kazdy, Wyrozniajqcy sie zawodnicy startowac beda w
zawodach organizowanych przez Szkolny Zwiazek Sportowy oraz Okregowe Zwiazki Sportowe.. Klub
korzysta ze sprzetu wlasnego oraz ze sprzetu jaki posiada SP or 2 w Markach.

I. Prowadzenie szkolenia z gimnastyki i akrobatyki sportowej. Zajecia sa prowadzone w dwoch grupach
zaawansowania. Kazda grupa rna trzy treningi tygodniowo. Kazdy trening trwa 90 minut. Obie grupy
trenowac beda w poniedzialki, srody i czwartki. W godzinach od 16.00 do 17.30 odbywac sie bedzie
trening grupy sredniozaawansowanej a grupa zaawansowana trenowac bedzie od godz. 17.30 do 19.00

2. Uczestniczenie w akcjach spolecznych na terenie gminy Marki oraz organizowanie przez Klub
pokazow gimnastyczno-akrobatycznych ktore beda promowaly zdrowy styl zycia oraz dyscypliny
sportu jakimi zajmuje site Klub.
3.

Udzial w zawodach organizowanych przez Zwiazki Sportowe jako motywacja dla najlepszych
zawodnikow Klubu.

4. Zakladane rezultaty realizacji cel6w publicznych z § 3 uchwaly Nr XXVIl70/2012 z dnia 25
kwietnia 2012 r. Rady Miasta Marki w sprawie okreslenia warunk6w i trybu udzielania
i rozliczania dotacji sluzacych sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
(Oz. Urz. Woj. Maz., poz. 4116)

na rozwoj sportu na terenie miasta oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta poprzcz sprzyjanie
wspolzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji projektu
1. Calkowity koszt projektu: 11250[w zf]
2. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj koszt6w
Lp.

Rodzaj kosztow

Koszt
calkowity
(w zl)

Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zl)

Z tego z finansowych
srodkow wlasnych,
srodkew z innych irodel
oraz wplat i oplat adresatow
projektu
(w zl)

Koszt do pokrycia
zwkladu
osobowego, w tyrn
pracy spolecznej
czlonkow i
swiadczen
wolontariuszy
(w zl)

I. Koszty merytoryczne projektu :
1.1place brutto- umowa instruktor

7500

7100

ISO

250

1.2 transport na zawody

300

300

0.00

0.00

1.3 zakup kost ium6w sportowych (2 sztuki)

500

500

0.00

0.00

1.4 wynajecie obiektow sportowych ( sali
sportowej przy SP2 Marki na prowadzenie
trening6w)

2000

2000

0.00

0.00

II

Koszty obslugi projektu, w tym koszty
administracyjne:

0.00

0.00

0.00

0.00

1II

lnne koszty projektu :
3.lzakup material6w biurowych

150

100

50

0

ogolem

10450

10000

200

250

I

IV

3. Uwagi mogace rniec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Liczymy ze zawodnicy Klubu zakwalifikuja sie i wezma udzial w zawodach organizowanych przez Szkolny
Zwiazek Sportowy, Okregowy Zwiazek Akrobatyki Sportowcj oraz przcz Polski Zwiazek Akrobatyki Sportowej.

IV. Przewidywane zrodla finansowania projektu:
Lp,
1

Zr6dlo finansowania
Wnioskowana kwota dotacji

zl

0/0

10000.00

95,69

2

Srodki finansowe wlasne

200.00

1,92

3

Srodki finansowe z innych zrodel ogolem (srodki finansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)

00.00

0

0

0

00.00

0

0

0

250 .00

2,39

3.1
wplaty i oplaty adresatow projektu
3.2

srodki finansowe z innych zrode! publicznych

3.3

pozostale

4

Wklad osobowy ( w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna
czlonkow klubu)

100%

Ogolem
10450

-v. lone wybrane informacje dotyczace projektu:
I. Rzeczowy wklad wlasny wnioskodawcy w realizacje projektu Inp. nie obejrnowany
kosztorysem wklad w postaci udostepnianego lokalu, obiektu, posiadanego sprzetu i materialow,
UKS Saito Marki prowadzi treningi na materacach Szkoly Podstawowej nr 2 oraz na sprzecie wlasnym jaki posiada a
wiec na macie gimnastycznej roJowanej . Do pokazow gimnastyczno-akrobatycznych wykorzystujemy kostiumy
akrobatyczne ktore sa wlasnoscia Klubu.

2. Zasoby kadrowe wnioskodawcy - przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu
0 kwalifikacjach osob, ktore beda zatrudnione przy realizacji projektu oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy/.

linformacje

Zajecia gimnastyki i akrobatyki sa prowadzone przez p. Michala Chrzaszcz ktory jest nauczycieJem wychowania
fizycznego, instruktorem gimnastyki ktory zajecia takie prowadzi od 4 Jat. Legitymacja instruktora gimnastyki
sportowej nr 1380 wydanej przez Akademie Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie.
Wolontariusze to czlonkowie KJubu ktorzy przechodza odpowiedni instruktarz opieki na sprzetern
wykorzystywanym w trakcie szkolenia, na pokazach i zawodach. Do prac wolontariuszy nalezy rowniez
zorganizowanie transportu sprzetu na zawody Jub pokazy.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji projektow podobnego rodzaju.
Zajecia gimnastyki i akrobatyki sa prowadzone przez UKS Saito Marki od 4 lat z duzymi sukcesami . W tym
czasie zawodnicy klubu wystartowali w wielu zawodach na poziomie gminnym, powiatowym i wojewodzkim, Do
najwazniejszych sukcesow nalezy zaliczyc 3 miejsce w 20 II r. w Druzynowych Mistrzostwach Wojewodztwa
Mazowieckiego w girnnastyce sportowei dziewczat szkol podstawowvch w ramach Mazowieckich Igrzysk

Mlodziezy Szkolnej , 2 miejsce w 20 IOr i 20 12r. oraz I miejsce w 20 I Ir. w Druzynowych Mistrzostwach
Miedzypowiatowych w gimnastyee sportowej dziewczat, 3 miejsce w 20 lOr. w Mistrzostwach Warszawy w
Akrobatyce Sportowej Dziewczat jak rowniez trzykrotne Mistrzostwo Powiatu wolom inskiego w gimnastyee
sportowej dziewczat. W zajeciach eo roku uczestniczy okolo 60 osob , Uczestnicy zajec pokazuja swoje
umiejetnosci na roznych imprezac h miejskic h uczestniczac w pokazach . W trakcie 4 lat treningow
uczestniczylismy w trzech finalach wasp przedstawiajac umiejetnosci uczestnikow zajec w formie pokazow
akrobatycznych, wystepowalismy na ogo lnomareckim Dniu Dziecka organizowanym w 20 12r, zorganizowalismy
wiele pokazow gimnastyczno-akrobatyeznyeh z roznych okazji szkol nyeh miedzy innymi przy otwarciu boisk
przy SP nr 2, zakoriczenia sportowego roku szko lnego, zakoriczenia roku szko lnego przez klasy 6. W tym czasie
zorganizowalismy rown iez zawody 0 randze Mistrzostwa SP nr 2 Marki w gimnastyce sportowej . Zawody te
odbywaja sie cyklicznie od 3 lat i sa forma podziekowania uczest nikom zaj~c za trud wkla dany na treningach.
Wszyscy uczestnicy tych zawodow otrzy muja pamiatkowy dyplom oraz wiele nagrod ufundowanych przez
zaprzyjainionych z Klubem sponsorow,

Oswiadczamt-my), ze:
I) propo nowa ny proje kt w calosc i miesci sie w zakresie dzialalnosc i wnioskodawcy;
2) w ramach skladanego wn iosku przewidujemy ~obicrallie*/niepobieranie*,oplat od adresatow projekt u;
3) wnioskodawca jest zwiazany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia 21.12.2012;
4) w zakres ie zwiazan yrn z konkursem projektow, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systernow informatycznych, osoby, ktorych te dane dotycza,
zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochro nie danych osobowyc h (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz . 926, z pozn, zm.);
5) wszystkie podane we wnios ku oraz zalaczn ikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

(piec zec wnioskodawcy)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

"SALTO" MARKI
ul. SZkolna 9, 05-270 MARKI
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(podpis osoby upowaz nione] tub podpisy
osob upowaznionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu wnioskodawcy)

Zalaczniki do wn iosku:
I. Kopia aktualnego odp isu z Krajowego Rej estru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji lub inne dokume nty
potwierdzajace stat us prawny wnioskodawcy j umocowanie osob go repreze ntujacych,
2. Aktualny statuto

Adnotacje urzedowe (nie wypelniac)

* Niepotrzebne skreslic

