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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 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 Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

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: Fundacja Droga Lotha, Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000699120, Kod pocztowy:
74-510, Poczta: Trzcińsko-Zdrój, Miejscowość: Trzcińsko-Zdrój, Ulica: ul. Jeziorna, Numer posesji: 9,
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: gryfiński, Gmina: Trzcińsko-Zdrój, Strona www: ,
Adres e-mail: drogalotha@gmail.com, Numer telefonu: 690579079,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Katarzyna Fidek
 
Adres e-mail: drogalotha@gmail.com Telefon: 601198330

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Walk Rycerskich w Trzcińsku-Zdroju 2021

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

04.05.2021 Data
zakończenia

31.07.2021

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

Podczas wydarzenia pn. "Turniej Walk Rycerskich w Trzcińsku-Zdroju 2020" powstała propozycja
zorganizowania w przyszłym sezonie w Trzcińsku-Zdroju profesjonalnego Turnieju Rycerskiego pod
patronatem Międzynarodowej Ligi Walk Rycerskich WMFC. W odpowiedzi na ogromne
zainteresowanie publiczności oraz zaangażowanie rekonstruktorów pragniemy wyjść naprzeciw
zapotrzebowaniu społecznemu i przeprowadzić profesjonalny turniej rycerski "z prawdziwego
zdarzenia", prowadzony przez doświadczonych sędziów, w którym uczestnicy będą walczyć o cenne
nagrody.

Działanie planowane jest jako część większego wydarzenia, którym będą obchody 740-lecia miasta
Trzcińsko-Zdrój, realizowane i finansowane również przez inne podmioty.

Turniej zawodowych walk rycerskich federacji WMFC (World Medieval Fighting Championship) to
największa międzynarodowa Zawodowa Liga Walk Rycerskich, która odbywa się w największych
miastach w Europie i na świecie. Gale WMFC odbywały się między innymi w Moskwie, Monte Carlo,
Mexico, Aguascalientes. Walki będą odbywały się w formule Profesjonalnych Walk Rycerskich.
Zawodnicy są dzieleni na kategorie wagowe. Walka trwa określone dwie lub trzy rundy, po dwie
minuty każda. Bronią jest miecz lub tasak jednoręczny i tarcza. Walki są na zasadach „full-contact”,
czyli zawodnicy biją się bez rozchodzenia po trafieniu. Regulamin dopuszcza bardzo wiele
„brutalnych” zachowań, takich jak uderzenia rantem tarczy, rzuty zapaśnicze czy kopniaki.
Dopuszczona jest też walka w parterze przez 10 sekund. Punkty są zliczane przez sędziów i
zapisywane po każdej rundzie. Na końcu ostatniej są sumowane i wyłania się zwycięzcę. Gale
Profesjonalnych Walk Rycerskich stają się coraz popularniejsze na świecie. Szczególnie rozwinięte są
u naszych wschodnich sąsiadów – walki w Rosji są zazwyczaj organizowane na profesjonalnych
ringach w M1. Nawet w Polsce odbywają się pojedynki w formule PWR na galach boksu i MMA. Ta
kategoria ma szanse na stałe zagościć w sportach walki.

W ramach działania powstanie profesjonalny film edukacyjno-promocyjny pokazujący tradycję walk
rycerskich, a całe wydarzenie będzie na bieżąco transmitowane online na cały świat poprzez
platformę Youtube. Następnie oba filmy zostaną na stałe zamieszczone w internecie na stronach
współorganizatorów.

Problemy i potrzeby:
Małe miejscowości oddalone od większych ośrodków kulturalnych ogromnie cierpią na brak
jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych. Szczególnie na południu województwa
zachodniopomorskiego panuje swoista kulturalna pustka, która wręcz woła o zapełnienie jej
ciekawymi, rozwijającymi wydarzeniami kulturalnymi, które zgromadzą większą liczbę mieszkańców
i gości, dając im okazję do spotkania, integracji i rozwoju.
Trzcińsko-Zdrój w roku 2021 obchodzi 740-lecie potwierdzenia nadania praw miejskich. Ze względu
na jubileusz związany z regionalną historią miasta, pragniemy zaprosić mieszkańców miasta do
wspólnego świętowania tej rocznicy i poznania historii miasta i regionu w sposób wyjątkowy i
niepowtarzalny organizując średniowieczną wioskę rycerską oraz zawodowe walki WMFC.

Okoliczni mieszkańcy słabo znają historię swojej miejscowości, za każdym razem gdy organizujemy
spotkania z historią, coraz większa liczba ludzi chce ją poznać lepiej, dopytują, oglądają i biorą
czynny udział w warsztatach. Zmienia się mentalność i podejście do ochrony zabytków, ludzie
przychodzący na spotkania z nami coraz częściej starają się uchronić zabytkowe miejsca lub
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przedmioty przed zapomnieniem i zniszczeniem. Zmiana świadomości zwykłych ludzi sprawia, że
efekt edukacyjny przynosi efekty w postaci coraz liczniejszej grupy pasjonatów regionalnej historii.

Cele i zarazem przewidywane rezultaty:
- budowanie tożsamości, spójności społecznej mieszkańców regionu, w tym okolicznych gmin i
całego powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego,
- budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków,
- kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów i doświadczeniach życia codziennego
przeszłości,
- podtrzymywanie tradycji polskiej i szacunku dla dziedzictwa narodów i grup etnicznych
zamieszkujących tereny Polski,
- przypominanie przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródeł wartości, wzorów i kreacji
twórczej,
- edukacja patriotyczna - propagowanie wiedzy historycznej,
- popularyzacja miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój poprzez zwiększenie jej atrakcyjności kulturowej dla
mieszkańców i turystów,
- popularyzacja turystyki oraz historii regionu,
- kształtowanie przestrzeni kulturowej atrakcyjnej dla mieszkańców, umożliwiającej wszechstronny
rozwój wspólnoty lokalnej,
- wyrównanie szans w dostępie do kultury na terenie z wyraźnym jego niedoborem,
- umożliwienie aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez bezpośredni udział turystów w
warsztatach i turniejach,
- integracja młodzieży w sposób bezpieczny i przygotowany zniweluje problemy emocjonalne
narastające podczas izolacji i obostrzeń,
- przyciągnięcie do miasta szerokich rzesz turystów z wielu nawet odległych zakątków kraju i z
zagranicy
- wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami,
- wzrost zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz
wzmacniania zbieżnych wartości,
- wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
- uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,
- wykorzystanie potencjału kulturowego i więzi lokalnych,
- budowanie wspólnoty lokalnej w sposób bezpieczny i zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Przewidywany termin realizacji wydarzenia to sobota 26 czerwca 2021, dla turystów będzie to tylko
sobota, dla rekonstruktorów cały weekend (w piątek przyjazd i rozłożenie obozu, w niedzielę
złożenie obozu, sprzątanie i wyjazd).

Odbiorcami wydarzenia będą nie tylko mieszkańcy miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój, powiatów
gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, całego województwa zachodniopomorskiego, ale również
zaproszeni goście z innych regionów kraju i zza granicy - rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze,
w tym niepełnosprawne, pasjonaci historii oraz turyści zainteresowani nowym wydarzeniem -
minimum 200 osób, możliwe ponad 500. W pobliżu planowanego obozowiska znajduje się Dom
Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Dom z Sercem, z którym współpracujemy od
wielu lat. Pensjonariusze DPS będą mogli przyjść osobiście lub oglądać całe wydarzenie
bezpośrednio z terenu swojej posesji. W mieście działa też Dom Dziecka, którego podopieczni
wyrażają ogromne zainteresowanie działaniami naszej Fundacji i bardzo chętnie czynnie uczestniczą
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w zarówno w naszych wydarzeniach, jak i w ich organizacji. Ponadto odbiorcami wydarzenia będą
zaproszeni goście z całego kraju i z zagranicy. Już teraz otrzymujemy zgłoszenia i deklaracje
przyjazdu do Trzcińska-Zdroju całych zorganizowanych wycieczek w celu uczestnictwa w naszym
wydarzeniu. Wszyscy odbiorcy projektu zarówno uczestnicy jak i goście chcący odwiedzić
wydarzenie i nasze miasto będą musieli dostosować się do obostrzeń zgodnych z wytycznymi
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obowiązujących przepisów zgodnie z najbardziej aktualnymi
wytycznymi na dzień organizacji wydarzenia.
Dodatkowo wydarzenie będzie na bieżąco transmitowane online, co umożliwi zdalne uczestnictwo
przez internet wszystkim nieobecnym tu fizycznie.

Działania promocyjne:
- duże banery rozwieszone na bramach wjazdowych do miasta,
- plakaty i ulotki, ogłoszenia w mediach lokalnych i społecznościowych,
- całe wydarzenie będzie również transmitowane online na platformie Youtube na cały świat i
udostępnione po zakończeniu projektu.

Patroni medialni:
- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
- Starosta Powiatu Gryfińskiego
- Radio Szczecin
- Ogólnopolski Miesięcznik Odkrywca
- GS24.pl – Głos Szczeciński 24
- 24Kurier.pl – Kurier Szczeciński
- Myślibórz.naszemiasto.pl – portal internetowy
- chojna24.pl – portal internetowy
- Gazeta Pyrzycka
- TVP Szczecin

Miejsce realizacji

Miejsce: teren w pobliżu murów starego miasta w Trzcińsku-Zdroju, powiat gryfiński.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

ilość walczących w turnieju 12 lista obecności

film edukacyjno-promocyjny 1 trwała publikacja w
internecie

film z relacji online wydarzenia 1 trwała publikacja w
internecie
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Opis historii i geneza powstania nazwy:
Fundacja Droga Lotha nazwę swą wzięła od średniowiecznej istniejącej do dziś starej drogi. „Droga
Lotha od zamierzchłych czasów prowadziła z Magdeburga, szlakiem Hodona, do Odry i dalej w
kierunku wschodnim”*. Dziś po stronie Polskiej zaczyna się w okolicach Osinowa Dolnego następnie
kieruje się w stronę Chojny, Rurki, dalej Trzcińska-Zdroju, Dłuska Gryfińskiego, omija od zachodu
wioskę Tetyń, od wschodu Banie, dalej Kozielice, Pyrzyce przez Wierzbno aż do Stargardu. „Po raz
pierwszy nazwa drogi pojawiła się w roku 1234 w związku z nadaniem templariuszom obszaru
określonego jako ziemia bańska.”* Pierwszym pomysłodawcą i ojcem chrzestnym Fundacji był
Andrzej Krywalewicz, którego praca, pasja i zaangażowanie w zdobywanie i krzewienie wiedzy
zainspirowały nas do działania.
(*Wykorzystano fragmenty artykułu Andrzeja Krywalewicza „Droga Lotha”, opublikowanego w
Roczniku Chojeńskim Tom VIII, Chojna 2016).

Wybrane cele statutowe:
- Popularyzacja aktywnych form rekreacji w społeczeństwie
- Turystyka: historyczna, kulturowa, kreatywna
- Współtworzenie szlaków historycznych, kulturowych i turystycznych, w szczególności na Terenie
Pomorza Zachodniego
- Zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności regionów
- Rekonstrukcja historyczna i kulturowa, etniczna, rekonstrukcja ekwipunku militarnego
- Propagowanie dawnych i zapomnianych sztuk rzemieślniczych i rękodzieła
- Tworzenie warunków do organizowania działań z zakresu rekonstrukcji historycznej i archeologii o
charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym oraz eksperymentalnym
- Wspieranie współpracy przygranicznej i międzyregionalnej i ogólnoeuropejskiej

Nagrody i wyróżnienia:
• START-UP Ekonomii Społecznej 2018 - nagroda Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej dla najlepszego podmiotu ekonomii społecznej w roku 2018
• Styczeń 2019r. - nominacja do nagrody Portalu Chojna24 jako Osobowość Roku 2018
• 10.2019r. - nagroda ufundowana przez LGD Lider Pojezierza i wręczona przez Pana Marszałka
Jarosława Rzepę - wyróżnienie inicjatywy "Trzcińskie Spotkania z Historią 2019"
• Nominacja dla wiceprezesa Fundacji Droga Lotha do Osobowości Roku 2019 Głosu Szczecińskiego
• Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – nagroda Marszałka województwa za inicjatywę pn.
„Trzcińskie Spotkania z Historią”

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Obszary działalności:
• Rewitalizacja i promowanie szlaku historycznego jakim jest Droga Lotha
• Rekonstrukcja historyczna i kulturowa
• Turystyka i krajoznawstwo – prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej
• Edukacja i wychowanie
• Ratowanie zabytków
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• Promocja miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój
• Promocji Gmin przez które przebiega Droga Lotha: Cedynia, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Banie,
Kozielice, Pyrzyce.

Doświadczenie:
• Organizacja wydarzeń plenerowych i wystaw – od 2003r.
• Rekonstrukcja historyczna – od 2008r.
• Praca z dziećmi – od 2004r.
• Turystyka rowerowa i kajakowa – od 1996r.
• Księgowość – od 2005r.

Informacje o najważniejszych dotacjach uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat:
- Outdoor - nauka przez działanie 2018 – Urząd M. i G. Trzcińsko-Zdrój
- Gra Terenowa 2018 - U. M. i G. Trzcińsko-Zdrój
- Konkurs Piosenki Dziecięcej 2018 – Program Społecznik
- Festiwal Machin Oblężniczych w Chwarszczanach 2018 – P. Społecznik
- Warsztaty Rzemiosł Dawnych w Swobnicy 2018 – P. Społecznik
- Gra Terenowa wzdłuż Ścieżki rowerowej R20 – 2018 – Urząd Marszałkowski
- Trzcińskie Spotkania z Historią 2019 – PROW, LGD Lider Pojezierza
- II Festiwal Machin Oblężniczych w Chwarszczanach 2019 – P. Społecznik
- Warsztaty Rzemiosł Dawnych w Swobnicy 2019 – P. Społecznik
- Koncert Muzyki Dawnej 2019 – P. Społecznik
- Konkurs Piosenki Dziecięcej 2019 – P. Społecznik
- Gryfici - Ród wspierający szpitalników 2019 – P. Społecznik
- III Festiwal Machin Oblężniczych w Chwarszczanach 2020 rok – U. Gm. Boleszkowice
- Trzcińskie Spotkania z Historią, Turniej Walk rycerskich, Warsztaty Rzemiosł Dawnych i Warsztaty i
Pokaz Tańca z Żywym Ogniem 2020 – P. Społecznik, Pow. Gryfiński.

Opis najważniejszych zadań w zakresie działalności edukacyjnej i kulturalnej zrealizowanych przez
wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat:
1. Gra terenowa wzdłuż ścieżki rowerowej R20 w 2018 roku, w której wzięło udział ponad 600
rowerzystów. Gra przebiegała według ustalonego regulaminu i każda osoba, która wzięła udział w
tej grze, otrzymała kartę startową do wypełnienia. Na końcu wydarzenia podczas uroczystego
otwarcia i inauguracji w Przyjezierzu rozlosowano nagrody wśród rowerzystów biorących udział w
grze.
2. Festiwal Machin Oblężniczych w Chwarszczanach w latach 2018, 2019 i 2020. Impreza w której
każdorazowo uczestniczyło ponad 500 widzów. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie i na
świecie, ponieważ jeszcze nigdy nikt nie organizował tego typu wydarzenia ściśle związanego z
machinami oblężniczymi. Patronat medialny nad imprezą objęła między innymi Ogólnopolski
Miesięcznik Gazeta Odkrywca, w której znalazł się obszerny artykuł o całym wydarzeniu.
3. Trzcińskie Spotkania z Historią w 2019 i 2020 roku, podczas którego odbył się również Turniej
Walk Rycerskich i Profesjonalna Gala Zawodowych Walk Rycerskich WMFC, Warsztaty Rzemiosł
Dawnych, Pokazy Tańca z Żywym Ogniem i Koncert Muzyki Dawnej. Całe wydarzenie zebrało ponad
1000 widzów i transmitowane było online na cały świat poprzez platformę internetową YouTube.pl

Plan rozwoju:
* Regularnie co roku zamierzamy kontynuować cykliczne wydarzenia: „Trzcińskie Spotkania z
Historią”, „Festiwal Machin Oblężniczych w Chwarszczanach” oraz „Zamkowe Historie” w Moryniu.
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* Stałą działalnością jest prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, które pragniemy
intensywnie rozwijać.
* Na otrzymanej działce, położonej przy ścieżce rowerowej R3, planowane jest utworzenie pola
namiotowego dla turystów, głównie rowerzystów odwiedzających miasto Trzcińsko-Zdrój podczas
wycieczek krzyżującymi się tu trasami R3 i R20.
* Fundacja zainicjowała i regularnie prowadzi spotkania organizacyjne skierowane do organizacji
pozarządowych regionu mające na celu utworzenie profesjonalnej sieci produktów turystycznych w
południowej części woj. zachodniopomorskiego. Ostatnie spotkanie zgromadziło 30 organizacji, z
których wszyscy aktywnie pracują dla stworzenia wspólnej oferty turystycznej dla regionu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Trzcińsko-Zdrój to średniowieczne miasteczko otoczone do dziś pełnym wieńcem murów obronnych
zbudowanych prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku, choć pierwsza wzmianka o ich
istnieniu pochodzi dopiero z 1349 roku, kiedy to zezwolono na budowę młyna przy fosie. Całkowita
długość murów miejskich wynosiła 1697 metrów, a wysokość dochodziła do 9 metrów. Do naszych
czasów mur obronny przetrwał na długości 1564 metrów. Jest to wyjątkowe miejsce, mało znane
turystycznie i mieszkańcy miasta również posiadają niewielką wiedzę na temat historii całego
regionu.

Osoby odpowiedzialne za koordynację merytoryczną i organizację projektu:
• Historicum - Kamila i Andrzej Studenccy - wielokrotni mistrzowie świata w zawodowych walkach
rycerskich - przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją profesjonalnego sprzętu bojowego do
zawodowych walk rycerskich.
• Prezes – Jarosław Płotkowski – nauczyciel pedagog (certyfikowany socjoterapeuta, doradca
zawodowy, specjalista resocjalizacji), od kilkunastu lat pracujący z problematyczną młodzieżą i
dziećmi, posiada uprawnienia do prowadzenia wielu różnych typów zajęć z dziećmi i młodzieżą, np.
wycieczek, obozów, kolonii, zielonych szkół, survivalu, outdoor, rekonstruktor historyczny,
konstruktor replik średniowiecznych machin oblężniczych, pasjonat historii, miłośnik Trzcińska-
Zdroju, przewodnik turystyczny po województwie zachodniopomorskim, nagrodzony przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką za opiekę nad zabytkami, grafik komputerowy z
doświadczeniem w branży reklamowej,
• Fundator – Joerg von Ameln – obywatel Niemiec mieszkający na stałe w Trzcińsku-Zdroju,
doskonale zna język polski, pasjonat i miłośnik Pomorza Zachodniego, rekonstruktor historyczny
odtwarzający trzy różne okresy z epoki średniowiecza, walczący w pełnym uzbrojeniu, cieśla z
uprawnieniami do renowacji zabytków, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi po
stronie polskiej i niemieckiej,
• Wiceprezes – Leszek Niedziela – pasjonat turystyki i krajoznawstwa, miłośnik województwa
zachodniopomorskiego, organizator wycieczek rowerowych i spływów kajakowych, rekonstruktor
historyczny,
• Skarbnik – Katarzyna Fidek - doświadczona księgowa z uprawnieniami od ponad 17 lat zajmująca
się dokumentacją bieżącej działalności Fundacji, rekonstruktor historyczny.
• Krzysztof Pezda – społeczny opiekun zabytków w powiecie gryfińskim, rekonstruktor historyczny,
Templariusz, walczący w pełnym uzbrojeniu, specjalista w zakresie wykonywania elementów
metalowych CNC,

Wkład osobowy:
- mieszkańcy Trzcińska-Zdroju i okolicznych miejscowości - wspólnie przygotują teren i szranki
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turniejowe, pod nadzorem cieśli/stolarza skręcą i ustawią na wcześniej przygotowanym terenie
drewniane ogrodzenie (szranki) do walk rycerskich,
- rekonstruktorzy - m.in. z powiatu drawskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, szczecińskiego i
całego kraju: z Gdańska, Warszawy, Poznania, Warszawy, Elbląga, Kwidzyna, Gniezna i innych -
zaprezentują sprzęt, stroje, techniki, tradycje i zwyczaje związane z turniejami rycerskimi w
średniowieczu,
- obsługa techniczno-porządkowa wydarzenia,
- księgowa - dokumentacja rachunkowa, podatkowa i projektowa,
- wolontariusze przygotują również kamery do transmisji całego wydarzenia online w internecie,
oraz obsługę przez cały czas transmisji.

W budżecie nie wykazano cen za:
- udostępnienie terenu wokół murów starego miasta oraz miejsc pod parkingi,
- sprzęt obozowy i turniejowy oraz stroje historyczne rekonstruktorów - trudne do oszacowania, (w
tyś. zł)
- drewno na opał i słomę do namiotów oraz ich transport i sprzątanie.

Współorganizatorami obchodów 740-lecia miasta Trzcińsko-Zdrój, wnoszącymi swój wkład
finansowy, osobowy i rzeczowy są:
* Gmina Trzcińsko-Zdrój - udostępnia energię elektryczną oraz teren przy zabytkowych murach
miejskich, dodatkowo organizuje inne wydarzenia związane z obchodami miejskiego jubileuszu,
* Trzcińskie Centrum Kultury - samodzielnie organizuje inne wydarzenia związane z obchodami
miejskiego jubileuszu, np. koncerty, prelekcje, inscenizacje i inne,
* Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego poprzez Program Społecznik,
finansuje część działania pn. "Festiwal Machin Oblężniczych 2021",
* Wojewódzki Konserwator Zabytków - wyraża zgodę na rozwieszenie banerów reklamowych na
zabytkowych bramach miejskich oraz na przeprowadzenie wydarzenia w pobliżu zabytkowych
murów Starego Miasta,
* Przy Drodze Lotha Sp. z o.o. - zrealizuje część zadań związanych z promocją wydarzenia,
* Historicum - zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie Gali WMFC,
* Fleurdelis - zespół muzyki dawnej grający na żywo,
* Medeina - zespół tańca plemiennego i tańca z ogniem,
* konstruktorzy machin oblężniczych z Pobiedzisk, Gniezna i Elbląga,
* Muzea w Kierzkowie, w Myśliborzu, w Gozdowicach, w Lubiszynie, Patria Colbergensis w
Kołobrzegu - wystawy zbiorów,
* Kramy handlowe wielu rekonstruktorów oferujących własnoręcznie wykonane repliki
średniowiecznych narzędzi, strojów, naczyń, ozdób, broni i itp.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. honoraria dla zawodników = 12osób x
300,- zł

3600,0    

2. nagrody = 6 x 500,- zł 3000,0    

3. honoraria dla sędziów = 4 osoby x
300,- zł

1200,0    
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4. wyżywienie = 20 osób x 50,- zł 1000,0    

5. film edukacyjno-promocyjny 1200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:
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1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny)

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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