
Stowarztjszenle 3X3 Polska 
w. Piaskowa Ll/41. T1-700 Mrągowo 

tel..411 783 152 317, 3x3polska@gmail.com  
NIP. 7422252420, REGON: 3643%970, KR5 0000605791 

1162 11NP Parlbas 59. 15 2030 0045 1110 0000 0426 7350 

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Stowarzyszenie 3X3 Polska 
ul. Piaskowa 6B/41 

11-700 Mrągowo 

www.facebook.com/korona3x3  

www.korona3x3.pl  

3x3polska@gmail.com  

+48 783 152 317 

KRS: 0000605791 

NIP: 7422252420 

REGON: 364396970 

BGŻ  BNP Paribas S.A. 15 2030 0045 1110 0000 0426 7350 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 

tym dane osób upoważnionych do 

składania wyjaśnień  dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Bartłomiej Koziatek - Prezes 
tel. +48 783 152 317 
emall: 3x3polska@gmail.com  

Rafał  Podgórski - Skarbnik 
tel. +48 508 342 805 
email: 3x3polska@gmail.com  
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Załączniki do ozpor zen 	istra 

Rodziny, Pracy i P *tyki Społecznej 

z dnia 	(poz. ...) 

Załącznik nr 1 
WPLY NĘŁO 

BLICZNEGb'̂ '"'  w m""wIE  36 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PU 

2017 -07- 2 0 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 	 oz 
Ofertę  należy wypełnić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi prz¥,p9gczeg ****** c  
oraz w przypisach. 	 ' 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreś lić  niewłaściwą  odpowiedź, p zostawiając 
prawidłową. Przykład: „perbi~/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 
Gmina Miasto Mrągowo 

 

2. Tryb, w którym złożono ofertę  
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Granty na zadania w zakresie wspierania działań  na rzecz osób, rodzin i 
3. Rodzaj zadania publicznego')  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, 

organizację  wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych. 

4. Tytuł  zadania publicznego 
Organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej Korona 3X3: 
Mrągowo Open. 

5. Termin realizacji zadania publicznego21 
Data 

21.07.2017 r. 
Data 

30.09.2017 r. 
i_ rozpoczęcia zakończenia 

II. Dane oferenta (-ów) 

„ I 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. 

2)  Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego  

Korona 3X3 to ogólnopolski projekt realizowany w Iławie, Kielcach i Mrągowie, w miastach, w których koszykówka 
jest jedną  z popularniejszych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców, w szczególności wś ród młodzieży. W 
ramach projektu odbyły się  eliminacje w !ławie (3-4 czerwca br., Centrum Turystyczno-Rekreacyjne) oraz w 
Kielcach (24-25 czerwca br., Plac Wolności). Przed nami fina ł  projektu w Mrągowie. 

Turniej Korona 3X3: Mrągowo Open odbędzie się  w dniach 29-30 lipca 2017 r. w specjalnie przygotowanym 
basket parku na parkingu Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie. W przypadku deszczowej aury impreza 
zostanie przeniesiona do Hali Widowiskowo-Sportowej. 

CELE ZADANIA 

Jednym z celów ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej Korona 3X3: Mrągowo Open jest edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie negatywnych skutków brania narkotyków, dopalaczy, spożywania alkoholu i palenia 
papierosów oraz przekazanie dobrych przykładów młodzieży, że sport, w tym przede wszystkim koszykówka 
uliczna jest atrakcyjną  formą  spędzenia wolnego czasu i w świetny sposób zapobiega korzystaniu z 
niedozwolonych i złych używek. Podczas imprezy zakłada się  zorganizowanie toru z przeszkodami z „alkogoglami" 
dla m łodych uczestników i publiczności oraz kolportaż  ulotek. 

Równie ważne cele, postawione przed turniejem Korony 3X3: Mrągowo Open, to promocja dyscypliny i przede 
wszystkim Mrągowa poprzez sport w Polsce i Europie, propagowanie aktywności fizycznej wś ród mieszkańców 
naszego miasta a także wykreowanie prestiżowych rozgrywek koszykówki ulicznej 3x3 w kraju oraz zintegrowanie 
jak największej ilości osób uprawiających koszykówkę  3x3 w Polsce wokół  mrągowskiego turnieju. 

Cele postawione przed turniejem są  tożsame z wytycznymi „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020": Cel 
szczegółowy 1. Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym 
etapie życia: 

• projekt gwarantuje powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezie sportowej oraz promuje 
aktywność  fizyczną  w wieku gimnazjalnym i licealnym — w turnieju przewidziano kategorie wiekowe U16 

Chłopców i U18 Mężczyzn, 

• projekt promuje zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i młodzieży naszego województwa, w tym 

mieszkańców Mrągowa, ma charakter prezencyjny w walce z nadwagą  i otyłością, 

• projekt promuje aktywność  fizyczną  jako atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny —

promocja dyscypliny dzięki przygotowanym konkursom dla kibiców. 

Cele turnieju Korony 3X3: Mrągowo Open wpisują  się  również  w cele uchwalonej 29 listopada 2012 roku przez 

Radę  Miejską  w Mrągowie, pionierskiej „Strategii rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa — 

„SPORT ZMIENIA" i swoim zakresem obejmuje realizację: 

Cel 1. Poprawa zdrowia mieszkańców Mrągowa poprzez zwiększenie świadomości, aktywności oraz poprawienie 

kondycji we wszystkich grupach wiekowych i społecznych — stwarzając moż liwość  gry w turnieju tworzymy ofertę  
sportową  dla dzieci i młodzieży naszego miasta, 

Cel 2. Zdywersyfikowanie źródeł  przychodów organizacji sportowych działających na terenie Mrągowa — projekt 

sportowy, jakim jest Korona 3X3: Mrągowo Open daje moż liwość  pozyskiwania ś rodków finansowych na rozwój i 

organizację  turnieju z wielu ź ródeł: dofinansowania samorządu terytorialnego, sponsorzy, składki członków 

Stowarzyszenia czy darowizny. 

Cel 3. Zwiększenie rozpoznawalności Mrągowa w kraju i za granicą  w celu zwiększenia przychodów z turystyki —

turniej Korona 3X3: Mrągowo Open, kontynuujący tradycję  NMR Streetball Challegne, to szeroko rozpoznawalny 

produkt sportowy, ściągający kibiców i turystów spoza Mrągowa i mocno akcentujący obecność  miasta na 

koszykarskiej mapie Polski! 
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Korona 3X3: Mrągowo Open to drugi etap rozwoju turnieju znanego jako NMR Streetball Challenge. Związany jest 
z realizacją  pierwszego w Polsce turnieju 3x3 typu „challenger" w 2018 roku. 

ODBIORCY ZADANIA 

Odbiorcami i uczestnikami zadania są  osoby o zróżnicowanym profilu wiekowym pochodzące nie tylko z Mrągowa 
czy województwa warmińsko-mazurskiego. Zakłada się, że w ramach projektu weźmie udział  szerokie spektrum 
społeczności - zarówno uczestnicy turnieju jak również  publiczność  XXXVI Pikniku Country & Folk. 

W turnieju Korona 3X3: Mrągowo Open przewidziano udział  maksymalnie 160. zawodników*, podzielonych na: 
• 8. zespołów w kat. U16 Chłopców, 

• 12. zespołów w kat. U18 Mężczyzn, 

• 20. zespołów w kat. Open Mężczyzn, 

*wg wytycznych 3X3 FIBA World dana kategoria wiekowa zostanie rozegrana, jeśli zgłoszą  się  minimum 3 zespoły. 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać  będą  sędziowie z Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki, 
którzy na co dzień  sędziują  w rozgrywki ekstraklasy, I i II ligi Polskiego Związku Koszykówki. 

Podczas turnieju Korona 3X3: Mrągowo Open zaplanowano: 

• występy lokalnych zespołów tanecznych - w przerwach spotkań, 

• konkursy rzutów "za 3 punkty", 

• pościgowe konkursy rzutów wolnych, 

• konkursy wsadów, 

• kampanię  promująca Miasto Mrągowo - w trakcie trwania turnieju zawodnikom oraz przybyłym kibicom 
wyświetlany będzie film promujący Mrągowo (ekran led), herb Mrągowa oraz logo Sport Zmienia 
Mrągowo będą  widoczne na bandach statycznych wokół  boiska głównego. 

Korona 3X3: Mrągowo Open to: 

• kontynuator projektu NMR Streetball Challenge, 

• jeden z trzech najważniejszych turniejów koszykówki ulicznej w Polsce, organizowany od 2010 roku. 

2017 roku turniej posiada certyfikat „3X3 FIBA Endorsed", co oznacza, że zawodnicy biorący w nim udzia 
walczą  m.in. o punkty do światowego rankingu FIBA 3X3!, 

• Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Koszykówce 3X3 — w ramach współ prac 
z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Koszykówki, 

• w przeszłości eliminacja takich rozgrywek jak SIEMENS Grand Prix Polski 3X3 2013, BOSCH Grand Prix 

Polski 3X3 2014, 

• od siedmiu lat jedna w wiodących imprez sportowych w województwie warmińsko-mazurskim, jego 

sportowa wizytówka, 

• z turniejem związany jest Mistrz Polski w Koszykówce Ulicznej 3x3 z 2012 roku, pochodzący z Mrągowa 
zespół  BUDEXTAN Streetball4 - w 2012 roku zespół  zdobył  Mistrzostwo Polski 3X3 (Łódź, C.H. 

Manufaktura, 14-15.07.2012 r.) i pierwszy raz w historii koszykówki ulicznej w Polsce! reprezentował  nas 

kraj w Kontynentalnym Turnieju Kwalifikacyjnym FIBA 3X3 World Tour Istanbul Masters (w tureckim 

turnieju zespół  zajął  V miejsce!) — był  to punkt zwrotny w historii projektu NMR Streetball Challenge 

(turniej zyskał  Ambasadorów, odbił  się  szerokim echem w Polsce i zapoczątkował  powstanie projektu 

Korony 3X3), 

Partnerami projektu są  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwo Powiatowe 

Mrągowie i Warmińsko-Mazurski Związek Koszykówki, których głównym zadaniem będzie pomoc finansowa i 

organizacyjna turnieju Korona 3X3: Mrągowo Open. 

Sponsorami i partnerami technicznymi turnieju są  firmy: Budextan, Termik, BIC Siwik Holiday, Wilson (dostarcza 

pił ki), Speed Sport (infrastruktura), Basketmania, ICON, Under 20 Dr. Irena Eris, Centrum Kultury i Turystyki, C 

Mrągowo i Centrum Usługowe Sza piel 

Patronami medialnymi  są: portal  Wama-Sport.pl, portal streetballkalendarz.pl i portal mragowo24.info. 
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PROMOCJA ZADANIA 

Do promocji turnieju Korona 3X3: Mrągowo Open zostaną  wykorzystane kanały komunikacji takie jak: 

1) internet: 

• portal społecznościowy Facebook — informacja o turnieju pojawi się  na profilach turnieju NMR Streetball 

Challenge, Korony 3X3 i 3X3 Polska, 

• zostanie utworzone wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook, 

• portal 3x3planet.com  FIBA 3X3 World — znajdzie sie tutaj formularz zgłoszeniowy do turnieju, 

• informacja o turnieju Korony 3X3: Mrągowo Open pojawi się  na portalach internetowych: 

streetballkalendarz.pl, mragowo.pl, sportzmieniamragowo.pl, wama-sport.pl oraz mragowo24.info. 

2) telewizja — prawdopodobnie relację  z turnieju przygotuje TVP 3 Olsztyn, 

3) w Mrągowie zostaną  rozwieszone plakaty informacyjne turnieju Korona 3X3: Mrągowo Open, 

4) zakłada się  wynajęcie profesjonalnego fotografa, który zarchiwizuje wydarzenie, zebrana dokumentacja 

fotograficzna zostanie wykorzystana do promocji imprezy po jej zakończeniu w internecie, 

5) zakup banerów reklamowych, 

6) wydruk tekturowych czeków wręczanych zwycięzcom poszczególnych kategorii wiekowych z logo partnerów 

wydarzenia. 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

• profesjonalna archiwizacja wydarzenia sportowego oraz promocja imprezy za pomocą  zdjęć  w internecie 

• popularyzacja i propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wś ród mieszkańców 

województwa warmińsko — mazurskiego, w tym mieszkańców Mrągowa dzięki koszykówce ulicznej 3x3, 

• kolportaż  ulotek dotyczących szkodliwości używania ś rodków uzależniających oraz alkoholu przez młod Y 

organizm, brania narkotyków oraz substancji wziewnych, 

• przygotowanie toru z przeszkodami z „alkogoglami" dla młodych uczestników oraz publiczności turnieju, 

• stworzenie jednego z lepszych w Europie turnieju koszykówki ulicznej 3x3, 

• promocja koszykówki 3x3 wś ród dzieci, młodzieży i dorosłych — rozgrywki w kategoriach wiekowych U16, 

U18, 

• promocja Mrągowa poprzez sport na arenie ogólnoświatowej — zapisy do turnieju Korona 3X3: Mrągowo 

Open prowadzone będą  na stronie Play FIBA 3x3, 

• promocja walorów turystycznych Mrągowa poprzez aktywną  kampanię  reklamową  podczas turnieju 

Korona 3X3: Mrągowo Open — wyświetlanie filmu promocyjnego na telebimie, herb miasta i logo Sport 

Zmienia Mrągowo obecne na bandach statycznych, 

osiągniecie celów wynikających z „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020" oraz „Strategii rozwoj 

sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa - "SPORT ZMIENIA", wskazanych w pkt. 111.1 oferty, 

tworzenie wizerunku miasta przyjaznego sportowcom i wydarzeniom sportowym, 

zwrócenie uwagi ogólnopolskich firm na Miasto Mrągowo jako rynek zbytu ich towarów i usług — do wielu 

firm zostały rozesłane zaproszenia dotyczące współpracy przy projekcie, 

podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia 3X3 Polska z zakresu opracowania produktu 

sportowego — dalszy rozwój produktu sportowego Korona 3X3, 

znalezienie nowych ź ródeł  pozyskiwania ś rodków finansowych na rozwój projektu - sponsorzy, dotacje 

Urzędów Miast, Urzędu Marszał kowskiego, 

zwiększenie rozpoznawalności Korony 3X3: Mrągowo Open na arenie ogólnopolskiej w celu przyciągnięcia 

większej ilości kibiców spoza regionu — ranga Otwartych Mistrzostw Województwa Warmińskc 

Mazurskiego w Koszykówce 3X3, 

• czołowe miejsce Mrągowa na koszykarskiej mapie Polski, w szczególności w odmianie 3x3, 

• podtrzymanie kultury koszykarskiej w województwie  wa rmińsko — mazurskim, tym 	 C1 w 	w Mrągowie.  
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość  dodania kolejnych wierszy) 

lp• 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 

z wnioskowanej 

dotacji3)  

(zł) 

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących z 

innych źródeł, 
wkładu osobowego 

lub rzeczowego')  

(zł) 

1.  
Obsługa fotograficzna — profesjonalna 
archiwizacja wydarzenia 

1420,00 1420,00 0,00 

2.  Opieka sędziowska 1600,00 1600,00 0,00 

3.  Obsługa Dł  1400,00 1400,00 0,00 

4.  Ekran led i bandy ledowe 5000,00 5000,00 0,00 

5.  Koszulki okolicznościowe dla uczestników 2345,00 580,00 1765,00 

Koszty ogółem: 11765,00 10000,00 1765,00 

Ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej Korona 3X3: Mrągowo Open to ogromne przedsięwzięcie 

sportowe, na które składa się  wiele elementów organizacyjnych i finansowych. Dlatego też, 
Stowarzyszenie 3X3 Polska do organizacji wydarzenia zaprasza zarówno przedstawicieli sektora 

publicznego jak i prywatnego. Powyższy kosztorys zakłada jedynie finansowy udział  Gminy Miasto 

Mrągowo. Należy jednak pamiętać, że ostateczny budżet imprezy jest o wiele wyższy, a co za tym 

idzie znaczący jest kapitał  i wartość  marki Korona 3X3: Mrągowo Open, co niesie ze sobą  wymierne 

korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego. Po 7 latach starań  śmiało można powiedzieć, iż  
mrągowski turniej jest jedną  z najlepszych sportowych wizytówek miasta. 

Oświadczam(-y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/~ier-aRie* świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ofe-r-~ składający niniejszą  ofertę  nie zalega (-ją)*/tałoga±ją41. z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 
5) oferent*/~444 składający niniejszą  ofertę  nie zalega (-ją)*/~k~ z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

Sardoniki Kyz13.ek 
/ j ai,   

----Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia 3X3 Polska 

Prezes  

Rafa. Podgórski 

Skarbnik 
warzy 	la 3X3 Polską  

c: Ć>i 17  
Sk rbnik 

1.71 

Stowarzyszenie 3X3 Polska 
tli. Phiskorm iB/.11, 11-700 Mrgeowe 

152 317, 3x3pokka0111gmailcorm 
i4G01:-  3643%470, KRS: iimososni 

,,-Nk .rii, 	1, 103Y 0045 11410000 048 7350 

Data 20.07.2017 r. 

Załacznik:  KRS Stowarzyszenie 3X3 Polska 

31  Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10 000 zł. 
41  W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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