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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 Seniorzy w świątecznym nastroju- koncert kolęd i pastorałek

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-12-11 Data

zakończenia 2017-12-28

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 Artystyczne "Cantores Varmienses"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000591130
adres siedziby: Bajkowa, 10-696 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: mazurek29@gmail.com, telefon: 509814680, strona
internetowa: http://cantores.olsztyn.pl/stowarzyszenie_6

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Barbara Mazur, adres e-mail: mazurek29@gmail.com, telefon:
509814680
Benedykt Błoński, adres e-mail: benedykt.blonski@uwm.edu.pl, telefon:
601829565

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
"Kolędy to więcej niż muzealna tradycja" (W.Młynarski)

Muzyka zawsze była i będzie nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Symbolizuje radość i uświetnia wszelakie
uroczystości. I tak z uroczystością Narodzenia Pańskiego łączy się śpiew kolęd i pastorałek. Właściwie już od początku
grudnia telewizja, radio i prasa wprowadzają nas w świąteczny nastrój.
Stowarzyszenie organizując koncert kolęd i pastorałek dla seniorów chciałoby zaznaczyć, że osoby starsze są dla nich
ważne, potrzebne i szanowane. Wykonanie przez Chór Cantores Varmienses przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
kolęd i pastorałek będzie miłym urozmaiceniem zimowego wieczoru dla seniorów.
Program koncertu obejmuje kolędy powszechnie znane i lubiane.
Program koncertu:
opr. F. Nowowiejski- Wsród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Północ już była, Hej w dzień narodzenia, Dzisiaj w
Betlejem, Pan z Nieba i łona Ojca pochodzi, Jezus Malusieńki, Bóg się rodzi, W żłobie leży, opr. S. Niewiadomski- Anioł
pasterzom mówił, opr. W. Sołtysik- Mizerna cicha, opr. L. Szopiński- Do szopy hej pasterze, opr. T. Flasza- W dzień Bożego
Narodzenia, Oj maluśki, opr. A. Borzym- Gdy śliczna Panna, opr. A. Borzym- Lulajże Jezuniu, J.F. Wade- Adeste Fideles, F.
Lopez- Vierge Marie, F.X. Gruber- Cicha noc.

Wysoki poziom koncertu zagwarantują artyści na codzień współpracujący z Filharmonią Warmińsko-Mazurską w Olsztynie.
Wykonawcy:
Chór Cantores Varmienses przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Hanna Zajączkiewcz- sopran, Anna
Reszczyńska- fortepian, Benedykt Błoński- dyrygowanie i prowadzenie koncertu.

Cel realizacji zadania
Celem koncertu jest:
- kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Bożego Narodzenia wśród seniorów,
- aktywizacja seniorów do wyjścia z domu i uczestniczenia w koncercie osobiście, nawiązanie i rozwinięci relacji
społecznych , kulturalnych i osobistych,
- integracja środowiska seniorów wokół wydarzeń kulturalnych organizowanych w Olsztynie,
- stworzenie oferty kulturalnej dedykowanej dla konkretnej grupy odbiorców- seniorów,
- ukazywanie miasta Olsztyn jako tego, który sprzyja organizacji wartościowym wydarzeniom kulturalnym,

Miejsce realizacji zadania
Sala Konferencyjna (52) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, aleja Piłsudskiego 7/9, 10-575
Olsztyn, godz. 16:00.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcą zadania są olsztyńscy seniorzy. Koncert skierowany jest do nie mniej niż 250 seniorów. Proponowana do
koncertu sala będzie mogła pomieścić nawet 320 osób, stąd zakłada się otwarty charakter koncertu. Wstęp na koncert
jest bezpłatny.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
- uczestnicy koncertu-artyści- nie mniej niż 25 osób,
- materiały promocyjne- plakaty (20 szt.)
- przygotowanie sali koncertowej- przystrojenie-nagłośnienie

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultaty zadania publicznego:
- liczba koncertów- kolędy i pastorałki- 1
- liczba artystów uczestniczących w koncercie- nie mniej niż 25 osób
- uczestnictwo nie mniej niż 250 seniorów w organizowanym koncercie
- liczba utworów (kolęd i pastorałek) wykonanych podczas koncertu- 19
- spotkanie kameralne z artystami - "na żywo" umożliwiające bezpośredni kontakt,
- kultywowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek w okresie świąt Bożego Narodzenia,
- pogłębienie wrażliwości na muzykę wśród uczestników koncertu,
- edukacja w zakresie wiedzy muzycznej wśród słuchaczy koncertu poprzez zachęcenie do udziału w koncertach o wysokim
poziomie artystycznym.
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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 Promocja wydarzenia 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

2
Organizacja koncertu (przygotowanie

sali koncertowej (wystrój),
poczęstunek dla seniorów)

3 500,00 zł 2 500,00 zł 1 000,00 zł

3 Wynagrodzenia artystów (chór,
solistka, akompaniatorka, dyrygent) 8 900,00 zł 6 900,00 zł 2 000,00 zł

Koszty ogółem: 13 000,00 zł 10 000,00 zł 3 000,00 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 (złożony również elektronicznie)

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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