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: Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsku, Forma
prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000055245, Kod pocztowy: 76-200, Poczta:
Słupsk, Miejscowość: Słupsk, Ulica: Niedziałkowskiego , Numer posesji: 6, Województwo:
pomorskie, Powiat: słupski, Gmina: Słupsk, Strona www:
https://www.facebook.com/WitkacyNapisaneDzisiaj , http:// www.soroptimist-slupsk.pl, Adres
e-mail: soroptimist.slupsk@gmail.com, Numer telefonu: 721190560,
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)

Maria Pietryka-Małkiewicz
Adres e-mail: m.pietryka@wp.pl Telefon: 692477930

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

I Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości
Młodzieży "Witkacy. Napisane dzisiaj"

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

10.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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07.06.2020

Opis zadania
Nasze zadanie jest innowacyjnym projektem stworzenia nowej przestrzeni debiutu dla
nieprzeciętnie zdolnych młodych uczniów, głównie słupskich szkół , którzy nie boją się trudnych
wyzwań.
Zamysł zorganizowania konkursu dla młodych mistrzów pióra, zainspirowanych twórczością S. I.
Witkiewicza, artysty od lat będącego wizytówką naszego miasta, wynika także z chęci promowania
Słupska jako sprzyjającego rozwojowi kultury i młodym talentom literackim. Twórczość S.I.
Witkacego wpisuje się w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wyobraźnia artystyczna i
traumatyczna biografia stały się inspiracją dla wielu profesjonalnych twórców: poetów, pisarzy,
muzyków, filmowców, artystów-plastyków. Dla każdego z nich Witkacy był iskrą zapalną dla
własnych pomysłów, przemyśleń, propozycji artystycznych, oryginalnych form wypowiedzi twórczej.
Jaki potencjał potrafi uruchomić twórczość Witkacego w środowisku utalentowanej literacko
współczesnej młodzieży? Ten konkurs będzie odpowiedzią.
Organizatorzy zapraszają młodzież w wieku 13-19 lat (klasy VII – VIII szkół podstawowych, szkoły
średnie i inne ponadpodstawowe) ze Słupska, całej Polski i szkół polonijnych, ponieważ zależy nam
zarówno na kontaktach naszej słupskiej młodzieży z rówieśnikami z innych miejscowości i państw,
jak i na szerokim promowaniu twórczości S.I. Witkiewicza, do udziału w konkursie inspirowanym
twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza. Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Literackiej
Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj.”– jest dla nich otwarty!
Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z
działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej,
nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst,
obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą.
Założeniem ogólnym naszego zadania jest propagowanie wśród młodzieży zainteresowania
czytelnictwem i literaturą, w szczególności twórczością Witkacego; tworzenie nowych form zachęty
do rozwijania aktywności kulturalnej, zaproszenie laureatów konkursu i zainteresowanych
nauczycieli do pogłębiania wiedzy o Witkacym w ramach szkoleń i i spotkań w Instytucie Witkacego,
w Słupskim Białym Spichlerzu, w Teatrze Rondo.
Myślimy, że droga tego konkursu, od pomysłu do uroczystego podsumowania i zamknięcia
pierwszej edycji, innowacyjna, bo otwierająca nową, nieprzewidywalną i bardzo trudną literacką
przygodę dla prawdziwie utalentowanej literacko młodzieży – okaże się warta włożonych w nią pracy i nadziei.
Przyświecają nam następujące cele:
•
promowanie literackiej wrażliwości, wyobraźni, przekraczania barier wyznaczanych przez
stereotypy;
•
promowanie pogłębionego odbioru poezji i prozy, bogactwa słownego w wyrażaniu świata
przeżyć wewnętrznych;
•
wspieranie, kreowanie talentów literackich, nagradzanie sprawności i zdolności literackich;
•
umożliwienie uczestnikom zapoznania się z największą na świecie kolekcją prac Witkacego
podczas uroczystego podsumowania każdej edycji konkursu;
•
publikowanie nagrodzonych tekstów uczestników w pokonkursowym wydawnictwie, prasie
ogólnopolskiej i na Facebooku;
•
zachęcenie młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich inspirowanych
twórczością St. I. Witkiewicza;
•
wymiana doświadczeń między młodzieżą polską i polonijną z całego świata;
•
dowartościowanie utalentowanej literacko młodzieży z rodzin zaniedbanych środowiskowo;
•
zachęcenie do udziału w konkursie uczniów ze środowisk wiejskich i małych miast;
•
kształtowanie etycznej postawy wobec drugiego człowieka, zwierząt, przyrody; wpajanie
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zasad tolerancji i poszanowania odrębności;
•
wpajanie szacunku do języka polskiego, przestrzegania norm językowych i zasad ortografii;
• promowanie piękna regionu słupskiego i największej na świecie kolekcji prac S.I.Witkiewicza.

Miejsce realizacji
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku, Siedziba Międzynarodowej Organizacji
Soroptimist International w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku- Biały Spichlerz

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo młodzieży ze Słupska,
całej Polski i uczniów polonijnychautorów nadesłanych utworów
literackich

minimum 50 osób

prowadzona ewidencja,
karty zgłoszeń uczestników

Uroczysta gala I Konkursu "Witkacy.
Napisane dzisiaj"- 29 maja 2020 roku
w Białym Spichlerzu w Słupsku

minimum 50 osób, czas
trwania uroczystości- około
5 godzin

dokumentacja fotograficzna,
filmowa, informacje w
mediach- Głos Pomorza,
Radio Koszalin , na FB

Praca jurorów oceniających nadesłane 9 osób - znawców literatury
utwory
młodzieżowej

werdykt jury, umowyzlecenia

Promocja czytelnictwa i
zainteresowanie twórczością
Witkacego

Wypowiedzi jurorów,
prezentacja nagrodzonych
utworów, wypowiedzi
laureatów, zwiedzanie z
przewodnikiem wystawy
prac S. I. Witkiewicza podczas konkursowej gali.
Wywiady dla prasy i telewizji
na temat realizacji konkursu
i jego efektów

dokumentacja fotograficzna
i filmowa,
publikacja wywiadów na
stronach internetowych

Publikacja nagrodzonych prac w
ogólnopolskim półroczniku-"Witkacy!",
w ogólnopolskim
miesięczniku"Biblioteka w Szkole",
"Informatorze Oświatowym" Ośrodka
Doskonalenia w Słupsku , na stronie FB
konkursu
www.facebook.com/WitkacyNapisane
Dzisiaj

laureaci i ich szkoły
macierzyste otrzymają
egzemplarze każdego z tych
pism

dołączenie do dokumentacji
zadania egzemplarzy
wymienionych tytułów
prasowych

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 9f13-60eb-f63b

Złote zaproszenie do
Międzynarodowego Konkursu
Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza
"Witkacy pod strzechy" bez eliminacji,
jakim podlegają pozostali uczestnicy
dla laureatów konkursu

minimum 3 laureatów

dokumentacja fotograficzna,
prasowa, informacja w
sprawozdaniu

Nagrody dla laureatów

około 10 nagród

komunikat jury,
dokumentacja fotograficzna,
prasowa z wręczania nagród
przez przedstawicieli władz
państwowych,
samorządowych i członków
jury

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International- Klub w Słupsku istnieje 20 lat . Zgodnie ze
Statutem, od lat przyświecają nam cele, które są realizowane poprzez szeroko zakrojoną działalność
w zakresie:
a. upowszechniania kultury- poprzez organizacje konkursów literackich, warsztatów, spektakli
teatralnych, wystaw,
b. prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
c. prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
d. upowszechniania idei wolontariatu oraz organizacja wolontariuszy do realizacji celów
statutowych,
e. upowszechniania zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji i edukacji europejskiej,
f. wspierania inicjatyw obywatelskich i przyczyniania się do budowania społeczeństwa
obywatelskiego,
g. wspierania i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
h. prowadzenia działań proekologicznych,
i. inicjowania i realizowania programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających
uzależnieniom,
j. działania na rzecz zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
k. działania na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego,
l. prowadzenia działalności informacyjnej,
m. realizowania innych zadań zgodnych z celami Organizacji, w tym zadań publicznych zleconych
przez organy administracji państwowej i samorządowej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W latach 2008 - 2019 współtworzyłyśmy, wspólnie z Gimnazjum nr 2, przeorganizowanym
następnie na Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku, dwanaście edycji Międzynarodowego Konkursu
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Założeniem konkursu było
również zaproszenie do udziału w nim dzieci Polonii z innych krajów i kontynentów. Celem
otwieranie na inne kultury, zwyczaje, nawiązywanie dialogu na rzecz porozumienia ponad granicami
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i umiejętności zgodnego współistnienia, zachowania humanistycznych wartości w globalnym
świecie ultratechnologii. Naszym sukcesem była ogromna ilość nadesłanych prac, w tym również ze
szkół europejskich w Berlinie, szkół polonijnych Wschodniego Wybrzeża i Los Angeles w USA,
Ukrainie, Litwie, Turcji. Znaczącym efektem realizacji projektu było także zaproszenie na kolejne
uroczystości wręczania nagród polonijnym laureatom konkursu w Konsulacie RP w Nowym Jorkupisarzy, jurorów konkursu, wybitnych ludzi sztuki polskiej, specjalistów ds. literatury dla dzieci i
młodzieży (Wandy Chotomskiej, Barbary Kosmowskiej, Michała Ogórka, Edwarda Lutczyna,
Grzegorza Kasdepke, prof. Grzegorza Leszczyńskiego), którzy w szkołach polonijnych prezentowali
polską współczesną literaturę dla dzieci i młodzieży oraz treści edukacji kulturalnej istotne w obrazie
współczesnej Polski. Wzruszające uroczystości uświetniali Konsulowie RP w NY, prezentujący z
wielkim przejęciem nagrodzone wiersze i opowiadania dzieci Polonii. Celem szczególnie ważnym
było rozbudzenie zainteresowania polską literaturą współczesną, zaciekawienie polską kulturą,
wreszcie rozbudzenie motywacji poznawania języka polskiego i pięknego posługiwania się nim jako
językiem drugim, ważnym elementem wielokulturowości w globalnym świecie. W czerwcu 2014
roku na piękną, patriotyczną uroczystość podsumowującą XXX konkurs zaproszono nas do Wilna.
Kiedy organizowane były początkowe edycje konkursu dla uczniów słupskich szkół, nikt nie
przypuszczał, że z małego strumyczka stanie się on ogromną rzeką, płynącą przez wiele krajów.
Kierowała organizatorami troska o dzieci nieprzeciętne, których talenty literackie nie mieściły się w
murach szkolnych. Stworzyliśmy szansę profesjonalnego debiutu ogromnej liczbie młodych ludzi.
Wielu z nich jest dziś uznanymi twórcami. W miarę upływu lat nasz konkurs stawał się coraz
większym przedsięwzięciem , oraz częściej też mieliśmy świadomość, że w tej wielkiej rzece nie
wyłowimy wszystkich utalentowanych autorów, że nie możemy nagrodzić wszystkich , którzy na to
zasługują. Postanowiliśmy zakończyć naszą wieloletnią przygodę i wrócić do jej źródeł- stworzenia
nowej przestrzeni debiutu dla nieprzeciętnie zdolnych młodych literatów, którzy nie boją się
trudnych wyzwań.
W 2018 roku zaprezentowałyśmy, w ramach realizacji zadania promującego zainteresowania
czytelnicze- kampanię „Polska czyta": wszystkie członkinie słupskiego klubu Soroptimist
International aktywnie włączyły się do udziału w niej" : W latach 2015/2018, wspólnie z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czytałyśmy, od października do czerwca raz w tygodniu baśnie
dzieciom przedszkolnym i klas początkowych szkół podstawowych. Łączyłyśmy prezentacje
literackie z animacją teatralną "Teatrzyk w ramce".
Zaprezentowałyśmy 8 przedstawień, cieszących się dużym zainteresowaniem najbardziej
wymagających widzów.
W związku z Rokiem Sienkiewicza prezentowałyśmy Jego postać, twórczość i działalność
społecznikowską w różnych środowiskach seniorów i młodzieży licealnej w Słupsku, Ustce oraz dla
nauczycieli szkól polonijnych na XIV Zjeździe w Orlando na Florydzie 27-28.05 2016 (dr M.
Borawska) Przy okazji różnych świąt, rocznic, dni np. Światowy Dzień Książki i inne wykorzystujemy
przepiękne teksty laureatów z Konkursu Literackiego opublikowane w książkach pokonkursowych,
których autorami są dzieci i młodzież z Polski z Berlina, Litwy, USA, a w sposób nieprawdopodobnie
świeży, autentyczny, emocjonalny piszą o tym, że można być „na pół Polakiem i Amerykaninem i
być szczęśliwym, „Można być Litwinką mając
w sercu Polskę...”, o wartościach ogólnoludzkich ponadczasowych, które wzruszają młodych i
starszych.
W ramach realizacji zadania propagującego wiedzę o naszej Ojczyźnie, regionie i innych krajach,
Klub SI zrealizował:
a) cykl warsztatów i montaż literacko – filmowy pt. "Znaczenie chrześcijaństwa w dziejach Państwa
Polskiego" dla środowisk seniorów Słupskiego i Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Dziennego Domu Opieki, młodzieży II LO w Słupsku;
b) w 2017 roku program promujący „NIEZWYKŁE KOBIETY POMORZA” od średniowiecza do dziś, ich
zasługi dla utrzymania tożsamości polskiej, skutecznej działalności dyplomatycznej, utrzymania
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więzi Pomorza z Polską (Księżna Zofia), dążenie
do równych praw, szerzenia kultury, edukacji, tolerancji dla mniejszości (Sidonia von Bork, Anna
Łajming, Helena Bezeg), wkładu w rozwój nauki i współpracę z zagranicznymi ośrodkami (prof. Anna
Podhajska). Referat na ten temat wygłosiła dr
M.Borawska, na Międzynarodowej Konferencji w Gdańsku 12.06.2015.
c) od roku 2015 do dzisiaj realizujemy także cykl „OGLĄDANIE ŚWIATA” poprzez sztukę, malarstwo,
fotografię, muzykę, literaturę. Sztuka i słowa dają bowiem możliwości bezkonfliktowego
nawiązywania dialogu, poznawania odmiennych kultur, wyznań,
ras, obyczajów. W cyklu „ Oglądanie świata” zaprezentowałyśmy kilkudziesięcioosobowej
publiczności tematy: „Kraina Mormonów, ich zwyczaje i sposób życia", "Wybrane parki narodowe
USA”, "Kazachstan egzotyczny, bogaty, przyjazny” - jego piękno, sztukę, obyczaje oraz atrakcyjne
wyroby kulinarne zaprezentowała 9-osobowa grupa studentów z Kazachstanu, którzy studiują w
Akademii Pomorskiej, „Turcję wielokulturową, różnorodną, tradycyjną i liberalną” przedstawiły z
kolei studentki przebywające w letnim semestrze w AP. Cykl będzie nadal kontynuowany, ponieważ
cieszy się dużym zainteresowaniem.
d)Projekt zrealizowany w roku 2014 w ramach działalności kulturalno-oświatowej KLUBU SI w
środowisku lokalnym: Rok Jana Nowaka Jeziorańskiego, w związku z 100 rocznicą urodzin wybitnego
Polaka stał się okazją do przypomnienia sylwetki
tego wielkiego patrioty, który zmieniał nasz świat. Klub Soroptimist International, wspólnie z
Uniwersytetem III wieku przygotował inscenizację o jego życiu i działalności w formie 2godzinnego
programu, na który złożyły się najważniejsze
fakty biograficzne, przeplatane fragmentami z książek: Kurier z Warszawy, Polska z oddali, Rozmowy
o Polsce. Jedenastoosobowy zespół wykonawczyń, członkiń naszej organizacji oraz słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w sposób niezwykle sugestywny zaprezentował Jeziorańskiego jako
kuriera nadziei, wybitnego dyplomatę, cenionego przez Jana Pawła II, prezydentów USA, miliony
Polaków na świecie, który naprawdę wpłynął na dokonanie istotnych przemian w naszym kraju.
Nasz program o Jeziorańskim wysłuchało ponad 200 słuchaczy Słuchaczy Słupskiego UTW, około
180 osób z UTW w Ustce, pensjonariusze Dziennego Domu Opieki Społecznej w Słupsku. Został on
zaprezentowany także mieszkańcom Słupska w Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas dwóch
spotkań. Ważnym elementem naszego projektu było rozdanie uczestnikom ulotek z biografią i
tytułami książek Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
e) Byłyśmy także organizatorkami Międzynarodowej Konferencji Naukowej STARSI I MŁODZI.
DZIEDZICTWO MĄDROŚCI. MOBILNOŚĆ OD JUNIORA DO SENIORA, w której uczestniczyły
Soroptymistki z Klubu OLD TOWN w Wilnie, studenci Akademii Pomorskiej i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
W grudniu 2017, 2018 i 2019 roku zorganizowałyśmy pomoc dla niepełnosprawnej dziewczynki, dla
samotnej matki opiekującej się niepełnosprawnym dorosłym synem i dla słupskiego społecznika,
któremu spłonął dom.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1. Koordynatorzy projektu:
- Maria Pietryka-Małkiewicz – (wolontariat) koordynator ds. oświaty w klubie Soroptimist
International, pomysłodawczyni Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i
Młodzieży im. Wandy Chotomskiej,
polonistka i nauczyciel- bibliotekarz z wieloletnim stażem zawodowym, edukatorka, ekspert ds.
awansu zawodowego nauczycieli: przygotowanie wniosku, koordynacja całości projektu, prac
komisji konkursowej, pozyskiwanie sponsorów, współprowadzenie gali, realizacja zadań związanych
z promocją konkursu wśród klubów Soroptimist w Polsce i na świecie, organizacja spotkania
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laureatów z jurorami i pisarzami;
- Jolanta Wiśniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku- nauczyciel historii i etyki, lider
oświaty, z wieloletnim stażem zawodowym: koordynacja i prowadzenie uroczystości podsumowania
konkursu,
2. Przygotowanie części artystycznej na konkursową galę:
- Katarzyna Duda - dyplomowany nauczyciel języka polskiego, egzaminator OKE, lider sieci
współpracy nauczycieli języka polskiego (wolontariat).
3. Opracowanie projektu zaproszeń, dyplomów i podziękowań:
- Katarzyna Tomasiak - nauczyciel plastyki, autorka murali, animatorka kultury.
4.Obsługa księgowa:
- Agnieszka Telakowska - księgowa.
5. Przewidywany skład komisji konkursowej:
- Jolanta Nitkowska-Węglarz - pisarka, dziennikarka, autorka wielu baśni i opowieści regionalnych
dla dzieci i młodzieży,
- dr Barbara Kosmowska - pisarka, autorka wielu popularnych powieści dla dzieci i młodzieży,
literaturoznawca,
- dr hab. prof. AP w Słupsku Grażyna Lasoń-Kochańska- literaturoznawca, autorka licznych publikacji
o literaturze dla dzieci i młodzieży,
- Maria Pietryka-Małkiewicz - jw.,
- Anna Czerny-Marecka - polonistka, dziennikarka, członkini klubu SI, autorka popularnego bloga"Anki Czytanki", popularyzującego wartościową literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Małgorzata Lenart - polonistka, redaktorka wydawnictwa „Lenart", sekretarz klubu SI,
- Agata Marzec - laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich, autorka
opowiadań, wierszy oraz powieści. Nauczycielka języka polskiego oraz pracownik szkolnej biblioteki.
Inicjatorka wielu akcji promujących czytelnictwo, organizatorka międzyszkolnego konkursu
literackiego dla dzieci i młodzieży.
- dr hab. prof. UW Grzegorz Leszczyński - historyk literatury dziecięcej, krytyk literacki, wykładowca
UW,
- Jerzy Fryckowski - poeta, polonista, członek Komisji Weryfikacyjnej przy ZG ZLP, wielokrotnie
nagradzany autor dwudziestu tomików poetyckich, animator kultury,
6. Inne prace związane z organizacją konkursu:
- członkinie Soroptimist International - Klub w Słupsku - prace organizacyjne związane z realizacją i
dokumentowaniem projektu (wolontariat),
- pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku - wypisywanie zaproszeń, dyplomów,
podziękowań oraz ich wysyłka, przygotowanie części artystycznej, selekcja i ewidencja tekstów,
wysyłanie nagród do szkół, przewożenie sprzętów, nagród itp. do sali Białego Spichlerza w Słupsku.(
wolontariat).
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu
1.

Wartość PLN

Wynagrodzenie 1 koordynatora umowa zlecenie,

Z dotacji
500,0
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Z innych
źródeł

2.

Wynagrodzenie 9 jurorów - umowa
zlecenie,

4500,0

3.

Druk zaproszeń, dyplomów,
podziękowań

1000,0

4.

Projekt zaproszeń, dyplomów,
podziękowań- umowa o dzieło

5.

Nagrody dla laureatów

3000,0

6.

Koszty poczęstunku podczas finałowej
gali

1000,0

7.

Obsługa księgowa zadania - umowa
zlecenie

800,0

8.

Koszty administracyjne (wysyłki, koszty
przejazdów jurorów spoza Słupska,
zakup artykułów biurowych, materiały
do scenografii na galę)

700,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

12000,0

500,0

10000,0

2000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
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.
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........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
1. dokumenty potwierdzajace wpis do odpowiedniego rejestru (nie dotyczy krs) (obligatoryjny papierowo)
2. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby
inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem (obligatoryjny - papierowo)
3. statut podmiotu lub umowa spółki (obligatoryjny - papierowo)
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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