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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Olsztyna

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

3. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury ( w
szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-07-21 Data

zakończenia 2017-07-24

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Pojezierze"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000065257
adres siedziby: Okopowa 15, 10-075 Olsztyn, poczta: Olsztyn

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: prezes@sskpojezierze.olsztyn.pl, telefon: 510189373,
strona internetowa: http://sskpojezierze.olsztyn.pl/

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Ewa Hopfer, adres e-mail: prezes@sskpojezierze@olsztyn.pl, telefon:
604067816
Robert Lesiński, adres e-mail: rlesinsk@ro.com.pl, telefon: 600980755

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Gra miejska Olsztyński Szlak Literacki, to edukacyjny spacer mający za zadanie zapoznania z ważnymi miejskimi
placówkami kulturalnymi oraz historią literatury tworzonej w Olsztynie. Uczestnicy przemieszczają się po mieście
zatrzymując w kilku miejscach: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Zamek, Ratusz, MOK, Miejska Biblioteka Publiczna, SSK.
Pojezierze. Tam zdobywają informacje. Będą one przekazywane w atrakcyjnej formie ( WBP - opowieść bibliotekarza o
zbiorach, Zamek - spotkanie z Mikołajem Kopernikiem, MOK - warsztaty literackie i lalkowa inscenizacja legendy
warmińskiej w wykonaniu aktora, Ratusz - gawęda przewodnika PTTK, MBP - wystawa książek olsztyńskich pisarzy, SSK
Pojezierze - udział w koncercie poezji śpiewanej i spotkaniu autorskim). Zdobyte informacje będą zweryfikowane poprzez
ankietę. Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą otrzymają książkowe nagrody. Dodatkowo pamiątką dla
uczestników będą karty startowe, które będą stemplowane okolicznościowymi pieczęciami w odwiedzanych punktach.
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Cel realizacji zadania
Olsztyn jest miastem, z którym związanych było wielu znaczących pisarzy (m. in. M. Zientara Malewska, T. Borowski, H.
Panas, A.Śliwa, E. Kruk, Wł. Kowalewski...). W Mieście tym miały miejsce ciekawe inicjatywy wydawnicze i czytelnicze(
"Pojezierze", Warmia i Mazury, Panorama Północy). Zbiory olsztyńskich bibliotek są cenne, ale nie każdy zdaje sobie z tego
sprawę. Gra Olsztyński Szlak Literacki w prosty i atrakcyjny sposób uświadomi zarówno młodego, jak i dojrzałego
odbiorcę, jak ciekawe zjawiska literackie w stolicy Warmii i Mazur się działy i wciąż dzieją. Zadaniem Olsztyńskiego Szlaku
Literackiego jest edukacja poprzez zabawę. Uczestnicy miło spędzą czas i otrzymają wiedzę podaną w atrakcyjny sposób.
Gra ta może zainspirować osoby biorące udział do zgłębiania wiedzy na temat kulturalnego życia Olsztyna ( i
uczestniczenia w różnych działaniach), ponieważ poznają oni instytucje mające wpływ na kulturę w mieście. Zakładana
liczba uczestników - około 50 osób w różnym wieku.

Zakładane cele
- Przybliżenie postaci związanych z szeroko rozumianą kulturą literacką Olsztyna
- Przedstawienie oferty placówek kulturalnych w mieście - zwiększenie uczestnictwa w życiu kult. miasta
- Zwiększenie czytelnictwa

Miejsce realizacji zadania
Uczestnicy przemieszczają się po mieście zatrzymując w kilku miejscach: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Zamek, Ratusz,
MOK, Miejska Biblioteka Publiczna, SSK. Pojezierze.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Olsztyna, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. W grze tej mogą brać także udział
turyści zwiedzający nasze miasto. Zakładamy od 50-100 osób uczestniczących w zabawie.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy to członkowie i pracownicy Stowarzyszenia.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Gra Olsztyński Szlak Literacki w prosty i atrakcyjny sposób uświadomi zarówno młodego, jak i dojrzałego odbiorcę, jak
ciekawe zjawiska literackie w stolicy Warmii i Mazur się działy i wciąż dzieją. Ma za zadanie zwiększenie zainteresowania
mieszkańców naszego regionu jego dziedzictwem kulturowym.
Do rezultatów ilościowych należeć będą: przeprowadzenie ankiety sprawdzającej zdobyte informacje, pamiątkowa karta
startowa.

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 dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1
Przygotowanie scenariusza,
opracowanie merytoryczne i

techniczne zasad gry
2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

2 Opracowanie graficzne materiałów
do gry 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3
Produkcja materiałów do gry:

plansze, pieczęcie, karty startowe,
ankiety

650,00 zł 650,00 zł 0,00 zł

4 Honoraria dla prezenterów (pisarze,
aktorzy, dziennikarze) 1 400,00 zł 1 400,00 zł 0,00 zł

5 Nagrody dla uczestników 450,00 zł 450,00 zł 0,00 zł

6 Koordynacja prac 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

7 Obsługa finansowa 100,00 zł 0,00 zł 100,00 zł
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Koszty ogółem: 6 100,00 zł 5 500,00 zł 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

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

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem

1) 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.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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