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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) 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4. Tytuł zadania publicznego I Jarocki Festiwal Taneczny w Olsztynie. Podróż do krainy tańca.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-10-20 Data

zakończenia 2017-12-31

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: Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000409010
adres siedziby: Kopernika 45 lok. 1, 10-512 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: sekretariat@jatw.pl, telefon: 668677080, 668677066,
numer faksu: brak, strona internetowa: www.jatw.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Lidia Lejszo, adres e-mail: sekretariat@jatw.pl, telefon: 668677080,
numer faksu: brak, strona internetowa: www.jatw.pl
Andrzej Postój, adres e-mail: sekretariat@jatw.pl, telefon: 668677066,
numer faksu: brak, strona internetowa: www.jatw.pl

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Przeprowadzenie "I Jarockiego Festiwalu Tanecznego, Podróż do krainy tańca" planuje się w dniu 18 listopada 2017 r. w
Szkole Muzycznej w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39.
Rozpoczęty zostałby by on występem grupy reprezentacyjnej " Z wigorem" składającej się ze studentów Jarockiej
Akademii Trzeciego Wieku, która wprowadziłby sympatyków tańca w festiwalowy nastrój tańcem towarzyskim.
Festiwal poprzedzony został by zajęciami tanecznymi /warsztatami/ prowadzonymi przez profesjonalnych instruktorów
/trenerów/ tańca.

Partnerami w projekcie byłyby;
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, którego zadaniem byłaby promocja Festiwalu,
Szkoła Muzyczna w Olsztynie, która dla potrzeb Festiwalu użyczyłaby nieodpłatnie salę koncertową do występów

wraz z oświetleniem, zapewniłaby obsługę akustyczną wydarzenia oraz oddała do dyspozycji
Festiwalu zaplecze socjalne / miejsce na catering, szatnię, przebieralnie/.

Planuje się, że w Festiwalu wystąpi ok. 60 -80 uczestników biorących udział w rywalizacji.

W trakcie Festiwalu przewiduje się prezentacje taneczne młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia oraz uczniów Szkoły
Muzycznej II stopnia ze specjalnością rytmika.

Zakres terytorialny zadania wskazanego w konkursie ofert zakłada iż kierowane on będzie do mieszkańców gminy Olsztyn,
seniorów 60+, tzn.:

1. Studentów akademii i uniwersytetów III wieku.
2. Członków klubów seniora.
3. Członków klubów emerytów i rencistów.
4. Osób korzystających z prywatnych lekcji tańca.

Zadanie ma charakter innowacyjny. Dotychczas w Olsztynie nie były podejmowane próby przeprowadzenia tego typu
imprezy dla seniorów na tak szeroką skalę.

Planowane konkurencje taneczne w ramach Festiwalu.

1. Mini turniej tańca towarzyskiego formacji tanecznych.

Konkurencja obejmuje trzy dowolne układy taneczne /style/ z wybranym podkładem muzycznym.
Jury ocenia poczucie rytmu, technikę tańca, wyraz artystyczny oraz stroje taneczne.

Nagrody w postaci pucharów przewidziane są dla trzech pierwszych formacji tanecznych. Pozostali uczestnicy
otrzymają dyplomy i medale za udział w turnieju.

2. Turniej Zumba Gold.

Konkurencja obejmuje trzy dowolne układy taneczne z wybranym podkładem muzycznym.
Pięcio- osobowe grupy Zumba Gold prowadzone są przez instruktorów.
Jury ocenia umiejętność rozbawienia publiczności, dobór piosenek, stylizację grup oraz umiejętność naśladowania przez
grupę elementów fitnesowo-tanecznych pokazywanych przez instruktora.
Nagrody w postaci pucharów przewidziane są dla zespołów, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Pozostałe grupy otrzymają
dyplomy i medale za udział w konkurencji.

Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest popularyzacja wszelkich form aktywnego stylu życia wśród osób w wieku emerytalnym z
terenu m. OLsztyna. Seniorzy zrzeszeni we wszelkiego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach emeryckich ale też ci nie
zrzeszeni pasjonaci tańca, biorąc udział w Festiwalu będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na tle innych konkurentów.
Zawodnicy i publiczność, mogą być po zakończeniu imprezy - „ambasadorami” tego rodzaju aktywności fizycznej w swoich
lokalnych środowiskach.
"I Jarocki Festiwal Taneczny, Podróż do krainy tańca" ma na celu wskazanie przykładów wykorzystania oferty organizacji
seniorskich w dziedzinie propagowania aktywności fizycznej oraz zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń
pomiędzy organizacjami działającymi w Olsztynie.
Zaktywizuje taneczne środowisko seniorskie m. Olsztyna i wpłynie na wzrost poziomu ich samooceny i może przełożyć się
na poziom zdrowia tej populacji.
Udział w Festiwalu oraz duże zaangażowanie wolontariatu seniorskiego wpłynie na poprawę umiejętności tych osób do
pracy w zespole.
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Miejsce realizacji zadania
Klub Agora, kamienica Spichlerz - warsztaty taneczne.
Szkoła Muzyczna w Olsztynie - miejsce festiwalu

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
10 wolontariuszy Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie
Biuro Akademii wraz z wyposażeniem.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Od października br. do 18 listopada br. seniorzy z m. Olsztyna zamierzający wziąć udział w Festiwalu zaczną spotykać się i
rozpoczną przez ten okres intensywne treningi taneczne.
Co daje nam taniec?
Uwolnienie od stresu, rozluźnienie, świadomość siebie i jedność duszy z ciałem. Taniec poprawia postawę, ciała,
koordynację ruchową, poprawia przemianę materii, pobudza wydzielanie hormonów szczęścia a więc tuż po tanecznym
treningu uśmiech raczej nie schodzi z twarzy, a co najważniejsze dodaje energii i zwalcza stres. Taniec to nic innego, jak
samo zdrowie, dlatego warto tańczyć.
To wszystko przekłada się na znacznie wyższą jakość życia seniorów.

Festiwal mógłby zafunkcjonować w środowisku olsztyńskich seniorów jako coroczna impreza cykliczna odbywająca się na
przełomie października/listopada wchodząca w skład corocznych Dni Seniora.

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

Opracowanie projektu oferty
konkursowej w tym negocjacje z
kontrahentami i partnerami
/wolontariat/ 20h x 50 zł.

1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

2 Opracowanie projektu przebiegu
festiwalu /wolontariat/ 5h x 50. 250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

3

Przygotowanie i zawarcie umów o
pracę wolontariacką i umów z
osobami fizycznymi i prawnymi

/wolontariat/ 10h x 50 zł.

500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

4
Ustalenie adresatów zadania i

dokonanie naboru do przedsięwzięcia
/wolontariat/ 5h x 50 zł.

250,00 zł 0,00 zł 250,00 zł

5

Przygotowanie informacji do mediów.
Wystąpienie do Prezydenta m.
Olsztyna o patronat honorowy.

/wolontariat/ 2h x 50 zł.

100,00 zł 0,00 zł 100,00 zł

6 Obsługa biurowa przedsięwzięcia
/wolontariat/ 10h x 50 zł. 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

7
Sporządzenie dokumentacji

fotograficznej i video /wolontariat/
10h x 50 zł.

500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł
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8

Analiza dokumentów z realizacji
zadania i przygotowanie

sprawozdania /wolontariat/ 30h x 50
zł.

1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

9 Zamówienie materiałów
promocyjnych. 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

10 Zakup strojów dla zespołu "Z
wigorem". 1 250,00 zł 1 250,00 zł 0,00 zł

11
Zakup pucharów, medali i dyplomów.

Zlecenie dokonania stosownych
napisów na tabliczkach do pucharów.

1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

12 Wynajęcie konferansjera do
prowadzenia festiwalu. 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł

13 Wynajęcie kierownika organizacyjno -
artystycznego festiwalu. 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

14
Organizacja i prowadzenie zajęć

tanecznych Zumba Gold -
wynagrodzenie instruktora.

1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

15
Organizacja i prowadzenie zajęć
tanecznych tańca towarzyskiego -

wynagrodzenie instruktora.
1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

16 Zaangażowanie jury festiwalu. 750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

17 Zakup materiałów biurowych. 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

18 Catering dla uczestników festiwalu. 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 14 600,00 zł 10 000,00 zł 4 600,00 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 rejestru lub ewidencji



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: f054-ef20-5743

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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