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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 Wspierania Kultury "Noc Poetów", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs:
0000571674, Kod pocztowy: 73-210, Poczta: Recz, Miejscowość: Recz, Ulica: Choszczeńska, Numer
posesji: 49, Numer lokalu: 1, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: choszczeński, Gmina:
Recz, Strona www: , Adres e-mail: fundacjanocpoetow@gmail.com, Numer telefonu: 601211922,
 
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)

Slawomir Kokorzycki
 
Adres e-mail: fundacjanocpoetow@gmail.com Telefon: 
601211922

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XI Korytowska Noc Poetów

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.07.2021 Data
zakończenia

07.09.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5caa-ff6b-8e98

Opis zadania

Noc Poetów to spotkanie z poezją, w którym biorą udział piszący wiersze profesjonaliści jak również
amatorzy, którzy piszą tylko dla siebie i „do szuflady”. W kolejnych dziewięciu spotkaniach wzięło
udział już ponad dwustu twórców zarówno amatorów jak i osób z ogromnym dorobkiem literackim,
zaprezentowano dzieła każdorazowo przed ponad dwustu osobową publicznością. Uczestniczyli
twórcy z Brzeziny, Chłopowa, Choszczna, Recza, Polic, Szczecina, Stargardu, Polic, Gorzowa Wlkp.,
Poznania, Utraty, Wrocławia, Koszalina i Warszawy. Tegoroczna XI Korytowska Noc Poetów, ze
względów bezpieczeństwa epidemiologicznego, odbędzie się w Reczu w piątek 27.08.2021 o
godzinie 18:00. Z każdej „Nocy Poetów” powstaje Almanach, który jest zbiorem prac
prezentowanych podczas imprezy. W danym roku drukowany jest Almanach z imprezy
ubiegłorocznej. Almanach rozdawany jest podczas Noc Poetów, a nieobecnym Twórcom wysyłany
za darmo. Almanach jest dla znakomitej większości uczestników Nocy Poetów debiutem literackim
w zwartym wydawnictwie. Większość uczestników wydarzenia pozostaje na drugi dzień, ponieważ
w sobotę o godz. 10.oo odbędą się warsztaty literaturoznawcze, prowadzone przez
profesjonalistów. Udział w imprezie, zarówno twórców, jak i słuchaczy jest bezpłatny.

Miejsce realizacji

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Reczu

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Twórcy, zwłaszcza amatorzy,
szczególnie mieszkańcy wsi i młodzież,
autorzy, którzy nigdy i nigdzie nie
prezentowali swojej twórczości będą
mieli możliwość zaprezentowania jej
szerokiej publiczności, a za
pośrednictwem lokalnej TV wszystkim
mieszkańcom czterech powiatów, do
których dociera TV E-cho. Impreza
będzie również dostępna w internecie.
Mieszkańcy będą mieli okazję do
zapoznania się z twórczością literacką,
a także do odbioru profesjonalnego
koncertu. Ok. 20 osób weźmie udział w
warsztatach literackich.

30 osób przedstawi swoją
twórczość
ok. 100 osób weźmie udział
w imprezie
ok. 5.000 obejrzy imprezę w
lokalnej TV

Lista obecności twórców
powstała uprzednio poprzez
zgłoszenia
Obecni widzowie
Średnia ilość abonentów TV

Druk Almanachu
Druk debiutu poetyckiego

100 egz.
1000 egz.

Faktury za druk

Udział w warsztatach literackich ok. 20 0sób Lista obecności
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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

Fundacja Wspierania Kultury NOC POETÓW powstała jako owoc organizowanych i przeżywanych
kolejnych czterech Korytowskich Nocy Poetów (2011 - 2014). Jest inicjatywą kilku pasjonatów,
którzy poprzez swoje działanie próbują wychodzić naprzeciw rozmaitym potrzebom, zwłaszcza tych,
którzy mają utrudnioną możliwość korzystania lub współtworzenia kultury. Fundacja jest
skutecznym narzędziem nie tylko promocji i kształtowania wysokiej kultury, ale także wspierania,
budowania i kreowania dzieł kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich, pobudzając ich do podejmowania edukacji, kształtowania ambicji i
podejmowania wyzwań. Koronnym dziełem Fundacji jest niezmiennie Korytowska Noc Poetów,
dziejąca się każdego roku w ostatni piątek wakacji w przestrzeni Choszczeńskiego Domu Kultury.
Działalnością systematyczną są również konkursy literackie wśród dzieci i młodzieży, a także
publikacje książkowe i spotkania autorskie.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Fundacja zrealizowała dziesięć poprzednich edycji Korytowskich Nocy Poetów, członkowie Fundacji
są pomysłodawcami i organizatorami wszystkich Korytowskich Noc Poetów.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

członkowie, wolontariusze i współpracownicy Fundacji, zasoby kadrowe i materialne Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu i Szkoły Podstawowej w Reczu

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Noclegi uczestników 400,00    

2. Promocja imprezy 400,00    

3. Wydawnictwo (Almanach + debiut) 5 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 800,00 4 700,00 1 100,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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:

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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