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Burmistrz Drezdenka

Wsparcie finansowe działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbrkultury w Gminie Drezdenko
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|Edyta Anna Dobrychłop-Amrogowicz

M.:+48 609450327
dobrychlopamrogowicz@gmail.com

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł żądania :pUbliĘznęgp „Cecyliada" łączy pokolenia wspólnym śpiewem
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|Stowarzyszenie Alternatywna Gmina wraz z Zespołem Canto Choralis swoją działalnością wspiera osoby

Iśpiewające. Wspólne próby wokalne oraz działania integracyjne wpływają na integracje tych osób w

|środowisku lokalnym. Zrealizujemy warsztaty z muzykiem i zajęcia integracyjne w Drezdenku oraz wspólny

Ikoncetr w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w sobotę 20 listopada 2021r.

[Warsztaty muzyczne organizowane w Drezdenku stanowią wsparcie w dopełnieniu edukacji muzycznej

iwszystkich dorosłych oraz ukazania im piękna muzyki tradycyjnej i nowoczesnej połączonej" z wartościami

Iduchowymi. Kultura muzyczna, szczególnie wykonawcza/ pozostaje w Polsce na niskim poziomie w

Iporównaniu ze społeczeństwami Europy Zachodniej. Rozwój kultury wykonawczej sprzyja pogłębionej

|integracji społecznej.

) 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 (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z późn. zm.).
2} Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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:'' . Nazwą rezultatu [

Rozwijania pasji muzycznych pod
kierunkiem wykształconych

dyrygentów
Podniesienie umiejętności
muzycznych (czytanie nut, techniki
emisji głosu)
Koncert „Cecyliada" w kościele

; Planowany pdziofli osi ągńięcia ;
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Cykliczne próby zespołów

Cykliczne próby zespołów

Wspólny występ zespołów

;: Sposób monitorowania rezultatów / źródło
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Udział członków zespołów w próbach
cotygodniowych

Udział członków zespołów w próbach
cotygodniowych

Udział w koncercie, zdjęcia w mediach
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[Od roku 2016 oferent we współpracy z Parafią Przemienienia Pańskiego realizował Warsztaty

|Liturgiczno-Muzyczne współfinansowane ze środków Gminy Drezdenko. W roku 2017 organizował

[wystawę fotograficzną opisującą zmagania uczestników Warsztatów Liturgiczna - Muzycznych.

|Stowarzyszenie od dziewięciu lat współpracuje z Zespołem Canto Choralis.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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V. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3} oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4} oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części 11 niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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