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Publicznego z dnia 14 października 2018 r. (poz. 2055)

*-4

kl,

Załącznłknr

1

!
:

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

,/

NlE co do sposobu wypełniania oferty:
należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg lnych polach
hłraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.:,,pobieranie*/niepobieranie*''
prawi dłową. Przykła d :,, po bi era ni e */+iepebłe'ra+ie*".

oznacza, że należy skreślić niewłaściwąodpowiedź, pozostawiając

l. Podstawowe informacje o złożonejofercie
1. Organ administracji publiczhEj,

do

kt

rego jest adresowana oferta

2. Rodzai zadania pubticznego
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KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DOBR KULTURY
)

I

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

ll. Dane oferenta
1' Nazwa oferentalł w}, forma pBYvna' num r w Kralowym Rqcstn słdowym hrb lnnej ewldenc}lł adr śsiedzibY, strona
www, adres do korepoqdencji, adres e-mll, nrmertelafonu
Stowarzyszenie Autor w Polskich o/ Bielsko-Biała
KRS:00001"45987
ADRES do korespondencji: ul. Mazaricowicka L4b,43-502 Czechowice-Dziedzice

Prezes
2. Dane osoby upowainionej do składania

wyjaśniedotyczących oferty

{np. imię i nazwisko
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Stowarzyszenia Autor w Polskich o/Bielsko-Biała
Ryszard Grajek

tel.605 747481.
mail : ryszard@grajek. pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1.

Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego2l

7 Festiwal Poezji Słowiariskiej Czechowice-Dziedzice 2oI9
Data
rozpoczęcIa

1.09.2019

Data

29.L1,.2019

zako czenia

3. syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
1,.

spotkania w szkołach Czechowic-Dziedzic i Bielska_Białej. Logistyka: przew z poet w z hotelu do szk ł.
Założenia: spotkania po 2 poet w w cw ch szkołach, w klasach. Prezentacja i rozmowy z młodzieżą.spotkania
po 7-9 poet W w dw ch kolejnych szkołach (j/ w pkt.z} w aglach. Prowadzą spotkania moderatorzy. W
Czechowicach-Dziedzicach spotkanie odbędzie się w Liceum ogolnokształcące im. Marii SkłodowskiejCurie.
1)

2)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadari określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. zŻ0IB r' poz' 45a,z p Źn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dtuższy niż 90 dni.
.,t{"i:
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sesja Literacka w Książnicy Beskidzkiej. Zaproszonych zostanie 2 wykładowców oraz poeta Józef Baran. Temat i
wybór poety z Xx w do prezentacji/analizy, Żostanie wybrany-zasugerowany Przez mlodzież w l półroczu 2()19 w
szkołach U/w pkt.2).

DK im. Wiktorii Kubisz

Prowadzą spotkanie

-

2

Konfrontocje poetyckie - hyde park. Liczba odbiorców 80-100

osób. Duża sala.

osoby. Goście przy stolikach (świeczki, herbata, woda, ciastka). Prezentacja

multimedialna poetóW (biogram, wiersz). Na zakończenie poczęstunek. Rozmowy. Transpoń goścido hotelu.
Piwnica Muz, M DK Czechowice-Dziedzice.
warsztaty /spotkanie z poetami. Prowadzą: Maciej Szczawiński i prof.
Marian Kisiel. Wykłady + rozmowy. ok. 40 słuchaczy.
> Akcenty ukraińskie. Podróże poetyckie (lndie)
Sala Widowiskowa MDK-u czechowice_Dziedzice. GALA Festiwalu. Liczba odbiorców ok. 80-100 osób.
Prezentujących się gości-poetóW ok.30. W antraktach wystąpią wokaliściTeatru Muzycznego MoVlMENTo.
Prowadzący: 2 osoby. lnformacje WyśWietlane multimedialnie (biogram, wiersz). Wystawa książek poetów
FestiWalu W holu MDK-u (przez tydzień)'
Antologia. l kw.2019 _ przygotowanie: środków finansowych (pozyskanie sponsora)na wydanie oraz zebranie
materiałów do książki. ll kw.: opracowanie antologii i oddanie do druku. Przełom Vlll/lX 2019 odbiór z drukarni.
Promocja zadania. opracowanie i zlecenie druku: plakatów, banerów, folderów. Rejestracja wydarzeń /
promocja. Każde wydarzenie będzie rejestrowane: zdjęcia i przez operatora filmowego. Planowane jest wydanie
wkładki w regionalnej Gazecie czechowickiej przed FestiWalem. lnformacje o spotkaniach: będą na plakatach, w
Czechowicach róWnież na banerach, w publikatorach kulturalnych W wersji papierowej oraz na stronach i
pońalach internetowych, przekazane przez Polskie Radio Katowicę i Radio Bielsko (patroni medialni).
oczekiwani goście.Zakłada się przyjęcie ok. 30 gości,którzy zostaną umieszczeni w hotelu na 2-3 doby.
Planowane są trzy obiadokolacje dla grupy ok.40 osób.
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4. opis zakładanych rezułtat w realizacji zadania publicznego

1. W

Czechowicach-Dziedzicach
z poetami odbędzie

spotkanie

się

W
Liceum
ogolnokształcące im. Marii
Skłodowskiej -Curie. Prowadzą

7

9

poetow,

80

100

zdjęcia ze spotkania, film

uczniow

spotkania moderatorzy.

2.

Warsztaty dla poetow. Piwnica
M uz,
M DK
CzechowiceDziedzice. Prowadzą: Maciej
Szczawi ski. Gośćspec.: prof.
Marian Kisiel.

ok.

4A

uczestnikow

zdjęcia

spotkania

Wykłady+rozm owy+ preze ntacj e

3.

'

GALA Festiwalu. Duża Sala MDK- Liczba uczestnikow ok. 80u
Czechowice-Dziedzice.
100 osob.
Prezentujących się gości-poetow Prowadzący: Ż osoby
ok.30. W antraktach wystąpią
wokaliści Teatru Muzycznego
MOVIM ENTO.
lnformacje
wyświetlane multimedialnie
(biogram, wiersz). Wystawa
ksiązek poetow Festiwalu w holu

zdjęcia, filmy na youtube,

4.

M DK-u

Wydanie antologii poetyckiej

protokot z rozdanych egzemplarzy

120 egzemplarzy

Działalnośćnieodpłatna pożytku publicznego:
p. statut sAP s9, pkt 7 -,,prowadzenie działalnościw dziedzinie popularyzacii dziel i dorobku cztonk w zwlaszcza w formie spotka

utorskich, odczw w, wystaw, seminari w, konkurs w

iwsp

tpracy w tym zakresie innymi organizacjami, podmiotami prawnymi

nstytucjami pa stwowymi i samorządowymi."

P o/Bielsko-Biata wsp lpracuje w ramach podeimowanych

zada

np.: z ośrodkamikultury Podbeskidzia oraz Urzędami Miast

echowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Wilamowice, Cicszyn, Tychy.
lV. Szacunkowa kalkulacja

I

koszt w realizacii zadania publicznego

Hotel

2000

iłm$i.i.i::ili.:.

2000

2000

V. oświadczenia
oświadczam(_my), że:

W zakresie

1)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie

Ż)

oferenta(-t w);
pobieranie świadcze pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

działalnościpożytku publicznego

publicznego;

3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należnościz tytułu zobowiąza podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę zalega z opłacaniem należnościz tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krijowym Rejestrem Sądowym
6) wszystkie informacje podanew ofercie orazzałącznikach są zgodne z aktualnym stanem p'rawnym ifaktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, W tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
osobowych, a także wprowadzaniem ich do system w informatycznych, osoby,
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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b upoważnionych do składania oświadczeri
woli w imieniu oferentow)
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danych
rych dotycząte dane, ztożyłystosowne

