
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych potach, zgodnie z instmkcfami umieszczonymi pizy poszczególnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazd<ą np.: ^otaefanie*/rriepobiefane*" oznacza, że nateży skreśić niewtaśdwą odpowiedź, pozoetawiając
prawidtową. Przykład; „pobieranie*/niepobieranieł"
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,

do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1'

Burmistrz Drezdenka it '• :: ';/.

-2-

Wsparcie finansowe w zakresie kultury^ szft^fct, ochrony dóbr kultury
[ dziedzictwa narodowego iv GTniniK/-Bressd^rtko ; ''; i:ih

Ii. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), fonna prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Bierzwnika, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik
adammuzykadawna_(5)inter(a.eu 785 217 762
Stowarzyszenie nr KRS 0000100550

2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Polonijny Festiwal Kultury „Dźwięki, które łączą" w Hanowerze

2. Termin realizacji zadania publicznego11
Data

rozpoczęcia
30-11.2022 Data

zakończenia fcl7.12.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Polonijny Festiwal Kultury „Dźwięki, które łączą" Jest największym wydarzeniem kulturq!nym skierowanym do
polonii zamieszkującej teren Niemiec. Jego celem jest integracja Polaków mieszkających poza swoją ojczyzna
oraz prezentacja talentów artystycznych z Polski jak i polonijnych grup folklorystycznych działających na rzecz
promocji polskiej kultury ludowej. Koncert składa się z Dwóch części:

1 . Występy utalentowanych solistek nominowanych w nagrodę po wygranych festiwalach w Rzeszowie,
Wałbrzychu oraz Polonijnym Festiwalu Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Stowarzyszenie z
Bierzwnika.

Każdy solista występując, promuje swoje miejsce zamieszkania oraz region Polski, z którego pochodzi.
Drezdenko będzie reprezentowane przez Agatę Machnie, która jest laureatką festiwalu „Piosenka jest Dobra
na Wszystko". Pomiędzy piosenkami młodzi artyści maja przeprowadzony wywiad omawiający ich
zainteresowania i sukcesy artystyczne.

2- Druga część to występ gwiazdy czyli artysty zaproszonego z Polski (w tym roku będzie to Henryk Czich
z zespołu UNIYERSE".

Patronat Honorowy nad festiwalem obejmuje Konsul Generalny R.P w Hamburgu

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o woiontariacie (Dz. U. z 2018 r- póz. 450, z póżn. zm.).
2ł Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Promocja miasta i gminy Drezdenko

Promocja miasta i gminy na portalach
społecznośdowych solistów

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)

Reklama gminy wśród Polonii w
Niemczech oraz Niemców
lnformaq'ę o festiwalu
przekazywane za pomocą
Facebooka

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

informacje o festiwalu ukazują się na bieżąco
łi intemecie oraz na ulotkach i plakatach
Festiwalowych
Opublikowane informacje mają charakter
dostępny dla każdego użytkownika facebooka
i intemetu

5. Króitka charafrteiystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą|

wykorzystane w realizacji zadania

Adam Deneka jako Prezes Stowarzyszenia jest organizatorem wielu festiwali i warsztatów o zasięgu
Ogólnopolskim jak też międzynarodowym. Jest również dyrektorem artystycznym festiwali w Pelplinie,
polonijnych festiwali piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko. Polonijnego Festiwalu kolęd i
pastorałek oraz międzynarodowych warsztatów wokalnych i muzyki dawnej w Kamieniu Pomorskim.
[Jest także trenerem wokalnym i instruktorem zespołów muzyki dawnej. Współpracuje z festiwalem
„Dźwięki, które łączą „ w Hanowerze pełniąc tam funkcję opiekuna młodych talentów zaproszonych do
Występu z festiwali w Rzeszowie, Wałbrzychu i swoich własnych. Doświadczenie i duże zaangażowanie
|w promocje młodych wykonawców jest gwarancją sukcesów i rozwoju muzycznego jego
podopiecznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj kosztu

Nocleg i wyżywienie kierowcy oraz
solistki z opiekunka
Koszty transportu wynajmowanego
samochodu

Koszt 3

Koszt 4

Koszt 5

Suma wszystkich kosztów reafizaqi zadania

Wartość
PLN

1000.00

1000.00

2000.00

Z dotacji

500.00

500.00

Z innych

źródeł

1000.00

500.00

1500.00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dziatatności pożytku publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalność! pożytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci* sktedający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zatega(-ją)* z opłacaniem należności z tytuhj zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zatega(-ją}* z opłacaniem należności z tytuhj składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w częśd II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją1';
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzantem 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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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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