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

Zarząd Województwa Mazowieckiego

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)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego

WEEKEND FILMÓW O SPORCIE W PLENERZE

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2019-05-01

Data
zakończenia

2019-06-30

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: FUNDACJA POGODNA SZKOŁA
forma prawna: fundacja
KRS: 0000573395
adres siedziby: NIEZNAMIEROWICE, 26-411 NIEZNAMIEROWICE, poczta: RUSINÓW
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: biuro@fundacjapogodnaszkola.pl, telefon: 783322893,
strona internetowa:
www.facebook.com/NiepublicznaSzkolaPodstawowaNieznamierowice
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Michał Gajda, adres e-mail: biuro@fundacjapogodnaszkola.pl, telefon:
783322893, strona internetowa:
www.facebook.com/NiepublicznaSzkolaPodstawowaNieznamierowice

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
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Wiek XXI jest czasem, gdy wszyscy żyjemy bardzo szybko. Słowo pisane i czytelnictwo odchodzą niestety do lamusa.
Króluje kultura obrazkowa, filmowa, multimedialna. Chcąc potrzebę pogodzenia atmosfery massmediów oraz wprowadzić
historię i kino "pod strzechy" postanowiliśmy zrobić weekend pokazów kina plenerowego ze sportem w roli głównej.
Projekt ten będzie integrował społeczność lokalną wokół wartości niesionych przez sport ,czy wokół słynnych sportowców
- wzorów dla dzieci i młodzieży - to wszystko powinno motywować do aktywności fizycznej i sportu, a zwłaszcza zachęcać
dzieci i młodzież do podążania za swoimi sportowymi marzeniami, gdyz nie wazne skąd jesteś, możesz być kim zechcesz,
jak mówi znana maksyma - historia polskiego sportu pokazuje, że wiele polskich gwiazd sportu uridzoło się na wsi czy w
małych miasteczkach, ateraz sa podziwianymi przez wszhystkich mistrzami i obywatelami świata.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem projektu jest kultywowanie wiedzy o sporcie oraz popularyzację sportu i ideałów fair play poprzez
umożliwienie mieszkańcom przypomnienia najważniejszych filmów o sporcie i ważnych chwil z historii polskiego sportu
poprzez rodzinne międzypokoleniowej oglądanie polskich filmów fabularnych, dokumentów czy reportaży o sporcie w
formie weekendoweego przeglądu w ramach kina plenerowego.
Miejsce realizacji zadania
miejscowość Nieznamierowice - plac w centrum wsi lub przy szkole lub pod lasem /wielokrotnie już realizowaliśmy tu
pokazy kina plenerowego dla 300 i więcje osób każdorazowo/
Grupa odbiorców zadania
Zakładamy, że w każdym z 2 wieczorów filmowych weźmie udział po ok. 200 osób - będą to ludzie w każdym wieku,
stawiamy na integrację miedzypokoleniową i udział całych rodzin. Warto aby wszyscy poznawali filmy o sporcie i historii
polskiego sportu, zwłaszcza, że będzie to sposób ciekawy i atrakcyjny. Nie mający nic wspólnego z nudnym wkuwaniem
dat i wydarzeń. Każdego wieczoru wyświetlony zostanie 1-2 filmy o sporcie /fabuła, dokuemnt, reportaż/, pozwalając nam
wszystkim edukować się w tym zakresie i integrować nasze rodziny w kulturalnej atmosferze i dobrej zabawie.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
- wolontariusze przygotowujący teren projekcji filmowych

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
- 2 wieczory filmowe w plenerze podczas jednego weekendu /podczas każdego z nich projekcja 1-2 filmów fabularnych,
dokumentalnych czy reportaży
- realizacja z pełnym nagłośnieniem plenerowym na wielkoformatowym ekranie o pow. ok. 20 m2
- projekcja 2-4 filmów /w zależności od ich czasu trwania oraz kosztów licencji za publiczną bezpłatną projekcję - możemy
wyświetlić 1-2 filmy dziennie/
- średnio 200 osób - bezpośrednich uczestników każdego z seansów filmowych
- min. 10 informacji w mediach społecznościowych i komunikatów do mediów
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

WYNAJEM ZESTAWU KINA
PLENEROWEGO
WRAZ Z OBSŁUGĄ /EKRAN OK. 20
M2, NAGŁOŚNIENIE PLENEROWE,
PROJEKTOR, 2
OSOBY OBSŁUGI, DOJAZD/ - 2 DNI X
2000 ZŁ = 4000 ZŁ

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

2

ZAKUP LICENCJI FILMOWYCH ORAZ
NOŚNIKÓW Z FILMAMI /2 DNI X 1-2
FILMY X 1500 ZŁ = 3000/

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

3

OPŁATY ZAIKS /2 DNI X 100 ZŁ/

200,00 zł

200,00 zł

0,00 zł

6 200,00 zł

6 200,00 zł

0,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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4)
5)

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
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:
1.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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