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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 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

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Grodziskie Stowarzyszenie Kultury "Z Pompą"
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Kolejowa 12
Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych powiatu grodziskiego 13
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i

Marcelina Floraszek, +48572689525, marcelina.floraszek@wp.pl

nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb 19A) (3.0.1)

Strona 1 z 4

Generator eNGO

Suma kontrolna: 26b3 1c0b 65ed 6962 57aa 4275 4bed 19e1

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Barbórkowe Święto Górników - poznawanie polskich tradycji

2. Termin realizacji zadania publicznego 2)

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

2022-12-05

2022-12-05

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

Zadanie ma polegać na przybliżeniu dzieciom i młodzieży wybranych klas grodziskich szkół tradycji związanych z
obchodami górniczego święta - Barbórki. Warto wiedzieć, że 4 grudnia to nie tylko imieniny Barbary. Barbórka, czyli
tradycyjne górnicze święto, obchodzone nie tylko przez górników, ale przez wszystkich związanych z wydobyciem paliw
kopalnych, także przypada na ten dzień. Święta Barbara patronuje dobrej śmierci i trudnej pracy m.in. górników,
marynarzy, rybaków, żołnierzy i kamieniarzy. Chcemy w okolicach imienin Barbary, w poniedziałek 5 grudnia zaprosić do
sali CK Rondo dzieci i młodzież grodziskich szkół na 2 spotkania - łącznie ok. 400 osób - podczas, których w formie
koncertowo-warsztatowej będziemy przybliżać tradycje związane z górniczym świętem. Gospodarzem spotkania będzie
Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk. W jego trakcie wyjaśniamy, skąd wzięło się święto górników i jak było
celebrowane kiedyś, a jak świętuje się je dziś. Zespół przybliży też górniczą kulturę - głównie Górnego Śląska - prezentując
stroje, charakterystyczne tańce, przyśpiewki regionalne, gwarę i zwyczaje. W drugiej, warsztatowej części spotkania
przeprowadzimy warsztaty taneczne ucząc najbardziej typowych tańców śląskich. Planujemy też nauczyć 1-2
charakterystycznych pieśni. Cały przebieg spotkania zorganizują własnymi siłami tancerze ZTL Cybinka-Grodzisk przy
pomocy instruktorów i akompaniatorów zespołu. Do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia spotkań niezbędne
będzie przygotowanie aranżacji muzycznej suty tańców i przyśpiewek z Górnego Śląska oraz stworzenie studyjnego
nagrania podkładu muzycznego przez współpracującą z zespołem kapelę.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Postawie aranżacji muzycznej.
Stworzenie podkładu muzycznego
potrzebnego do realizacji widowiska

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Udział w działaniach weźmie ok. 400
osób

Przyjęcie zaproszenia przez Szkoły

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Grodziskie Stowarzyszenie Kultury "Z Pompą" powstało 08.04.2022r. i jako tak młoda organizacja ma zaledwie kilka
działań, którymi może się tu wykazać, m. in. zorganizowanie działań sfinansowanych przez Wielkopolską Wiarę - projekt
"Zespół folklorystyczny - od podszewki po kulisy", w ramach którego przeprowadzono warsztaty makijażu z profesjonalną
makijażystką, warsztaty tworzenia instrumentów ludowych, warsztaty krawieckie itd. Ludzie tworzący stowarzyszenie, jako
byli i obecni członkowie zespołu folklorystycznego, rodzice tancerzy oraz sympatycy, mają pewne doświadczenia
organizacyjne (organizowanie wyjazdów z młodzieżą, warsztatów tanecznych, obozów artystycznych, pikników, festynów).
Grupa osób związana z zespołem ma też doświadczenie w organizowaniu dużych koncertów jubileuszowych zespołu oraz
wydarzeń w ramach festiwali folklorystycznych GRONALIA, zlokalizowanych w Grodzisku Wlkp. Podczas tych inicjatyw
członkowie stowarzyszenia, oprócz bezpośredniego udziału, pomagali organizacyjnie, pracowali w ramach wolontariatu,
itd.). Stowarzyszenie "Z Pompą" powstało z inicjatywy ludzi działających i sympatyzujących z ZTL "Cybinka-Grodzisk".
Wśród założycieli stowarzyszenia są pełnoletni tancerze, rodzice tancerzy, byli tancerze, przyjaciele zespołu oraz
instruktorzy

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu
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1

Przygotowanie aranżacji suity tańców na 6 osobowy zespół muzyczny

1 000,00 zł

2

Realizacja nagrania studyjnego podkładu instrumentalnego 6 osobowej kapeli
wraz z masteringiem

3 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
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V. Oświadczenia
Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;
3. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
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.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów
Data: 2022-10-17 14:48:03

Przypisy
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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