
Konkurs ofert Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

na zorganizowanie 19.06.2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą”. 

 

22 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 

ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” . 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą” oraz podmiotów                             

wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy, prowadzących działalność statutową                      

w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego (np. na rzecz rodziny,             

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka). 

 

 

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest przeprowadzenie w dniu 

19 czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach w Polsce właściwych ze 

względu na siedzibę wojewody (po jednej w województwie). W ramach każdego z miast 

właściwych ze względu na siedzibę wojewody zostanie wybrany jeden, najlepszy projekt na 

organizację gry miejskiej. Szacowana liczba uczestników 200 - 500 osób, czas trwania               

wydarzenia do 3h. 

 

Na realizację konkursu przeznaczono  łącznie kwotę 1 600 000 złotych (słownie: jeden               

milion sześćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że kwota ta podlega podziałowi                        

w równych częściach na organizację gry w każdym z 16 miast właściwych ze względu na 

siedzibę wojewody. Oznacza to, że maksymalna kwota dofinansowania, jaka może               

zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na   

siedzibę wojewody wynosi  100 tys. złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Wkład własny 

nie jest  wymagany.                             

 

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej w terminie do                         

dnia 11 maja 2022 r., do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 

00-513 Warszawa (osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej). 

 

Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu  znajduje się na stronie internetowej              

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:                                               

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-

ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia 
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