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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Słupsku

2. Rodzaj zadania publicznego1)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

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 e-mail, numer telefonu
Nazwa: Stowarzyszenie "Enza", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000462647, Kod pocztowy: 76251, Poczta: Sycewice, Miejscowość: Sycewice, Ulica: Słupska, Numer posesji: 8, Województwo: pomorskie, Powiat:
słupski, Gmina: Kobylnica, Strona www: , Adres e-mail: stowarzyszenieenza@wp.pl, Numer telefonu: 730 821 454,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Gabriela Keller-Janus
Adres e-mail: teatrenza@gmail.com Telefon: 730 821 454

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania

2)

20 lat minęło... Enzie
Data
rozpoczęcia

16.09.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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12.12.2019

Opis zadania
W ubiegłym roku minęło 20 lat od powstania zespołu taneczno-teatralnego Enza oraz 10 lat od rozpoczęcia działalności
Ogniska Baletowego, oba zespoły założone i prowadzone przez Gabrielę Keller-Janus. Chcemy uroczyście zaznaczyć te
rocznice, tym bardziej że Enza to jedyny taki zespół w Słupsku, przez którego szeregi przez te 20 lat przewinęło się kilkaset
słupszczanek. W związku z tym w dniu 30 listopada 2019 r. planujemy przedstawić uroczyste podsumowanie działalności
ENZY na Dużej Scenie słupskiej Filharmonii, na które zostaną zaproszone osoby związane z kulturą, byłe członkinie
zespołu, rodzice dzieci z ogniska baletowego oraz wszyscy chętni do obejrzenia tego wydarzenia. Będą to: :"Alicja w
Krainie Bzu" (najnowszy spektakl wszystkich grup wiekowych), projekcja filmu dokumentującego dwie dekady aktywności
zespołów oraz krótki spektakl wspomnieniowy. Spektaklom towarzyszyć będą dwie wystawy: plakatów oraz fotograficzna,
na których będzie można zobaczyć historię działalności zespołów. Po spektaklach zaprosimy publiczność na uroczysty
bankiet.
Miejsce realizacji
Słupska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Film dokumentujący działalność zespołu ENZA

1

Materiał filmowy

Wystawa plakatów

1

Dokumentacja zdjęciowa

Wystawa fotografii

1

Dokumentacja zdjęciowa

Spektakl "Alicja w Krainie Bzu"

1

Dokumentacja zdjęciowa

Pokaz taneczny wspomnieniowy

1

Dokumentacja zdjęciowa

Publiczność

400

Wydane wejściówki i zaproszenia

Bankiet

1

Dokumentacja zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie ENZA powstało w czerwcu 2013 r. i jego głównym zadaniem jest organizacja festiwalu Alternatywnych
Teatrów Tańca. Festiwal ma zasięg ogólnopolski, a do tej pory odbyło się jego 6 edycji. Oprócz festiwalu Stowarzyszenie
ma na celu popularyzowanie tańca współczesnego w Słupsku.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie ENZA jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Tańca "Otwórz oczy", który już
sześciokrotnie odbył się w Słupsku. Pierwsza edycja festiwalu – współfinansowana przez Prezydenta Miasta Słupska trwała 2 dni i brało w niej udział ok. 70 uczestników oraz 200 widzów. W ramach projektu odbyły się warsztaty teatralne i
liczne warsztaty taneczne, pokaz mody, wystawy oraz koncert, a przede wszystkim spektakle taneczne, w tym spektakl
gościa specjalnego Anny Piotrowskiej. Wraz ze Słupskim Ośrodkiem Kultury byliśmy również współorganizatorami drugiej,
trzeciej, czwartej i piątej edycji festiwalu w 2014 r. , 2015 r. , 2016 r. i 2017 r. Przez te lata festiwal zyskał wielu fanów.
Mamy już stałą publiczność, która z niecierpliwością oczekuje kolejnej edycji. W 2017 roku w festiwalu po raz pierwszy
udział wzięli zagraniczni goście z Hiszpanii. Prowadzili warsztaty i zaprezentowali swój warsztat taneczny na scenie. W
2014 r. zrealizowaliśmy projekt „Z ulicy do teatru”, który polegał na organizacji warsztatów bębniarskich, wokalnych i
choreograficznych, które odbywałyby się w salach Teatru Rondo w Słupsku (nieodpłatnie wynajęlibyśmy sale od
Słupskiego Ośrodka Kultury). Działania zakończyły się spektaklem muzyczno-tanecznym, w którym
wzięła udział również młodzież uczestnicząca w warsztatach. Przeprowadziliśmy 12-godzinne warsztaty bębniarskie,
sześciogodzinne warsztaty wokalne i 10-godzinne warsztaty choreograficzne. Następnie zaprezentowaliśmy spektakl
muzyczno-taneczny z udziałem grupy muzycznej Black Baolloon oraz Teatru Tańca Enza oraz młodzieży biorącej udział w
warsztatach. Spektakl zaprezentowaliśmy w Teatrze Rondo i zaprosiliśmy na niego wszystkich mieszkańców Słupska.
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Wstęp był bezpłatny. Całkowity koszt projektu wyniósł 6600 zł, część w wysokości 3500 zł pozyskaliśmy w ramach
konkursu: AKUMULATOR SPOŁECZNY 2014 ogłoszonym przez: Pomorscy Operatorzy FIO - Operatorzy Funduszu
AKUMULATOR SPOŁECZNY. Projekt został wyróżniony, jako jeden z najciekawszych realizowanych w ramach tego
konkursu. Spektakl prezentowaliśmy jeszcze kilkakrotnie ze względu na duże zainteresowanie ze strony odbiorców. W
2015r. użyczyliśmy osobowości prawnej grupie inicjatywnej i pomogliśmy jej zrealizować projekt „Świat, który warto
pamiętać”. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów: twórczości scenicznej opartej na zasadach technik
teatralnych oraz improwizacji muzycznej i choreograficznych. Finałem był spektakl, który przedstawiliśmy w Teatrze
Rondo. Wstęp był bezpłatny. Wartość projektu 4000 zł, dofinansowanie – 2500 zł w ramach konkursu: AKUMULATOR
SPOŁECZNY 2014 ogłoszonym przez: Pomorscy Operatorzy FIO - Operatorzy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Podczas projektu będziemy korzystali z pracy wolontariuszy Stowarzyszenia oraz ich zasobów materialnych (samochody,
komputery itp.) a także, na podstawie zawartych porozumień o współpracy, z zasobów Polskiej Filharmonii Sinfonia
Baltica (udostepnienie sali) oraz Słupskiego Ośrodka Kultury (wsparcie organizacyjne i rzeczowe)
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Wydruk i zakup ram do wystawy plakatów

1000,0

2.

Wydruk i zakup ram do wystawy fotografii

600,0

3.

Zdjęcia i montaż filmu dokumentującego
działalność zespołów tanecznych

4.

Catering

800,0

5.

Wynagrodzenie za prowadzenie imprezy

600,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

2000,0

5000,0

5000,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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 oferenta)

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