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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: Stowarzyszenie Projekt Choszczno, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja
stowarzyszeń zwykłych: 1/2021, Kod pocztowy: 73-200, Poczta: Choszczno, Miejscowość:
Choszczno, Ulica: Kopernika , Numer posesji: 12, Numer lokalu: 6, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: choszczeński, Gmina: Choszczno, Strona www: , Adres e-mail:
projekt.choszczno@gmail.com, Numer telefonu: 695338336,
 
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)

Marcin Gibert
 
Adres e-mail: projekt.choszczno@gmail.com Telefon: 
695338336

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Szanty nad jeziorem

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.07.2021 Data
zakończenia

31.08.2021

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

Przedmiotem zadania jest organizacja kulturalnej imprezy plenerowej pn. „Szanty nad jeziorem”,
która w miejscowości Choszczno nad jeziorem Klukom jest organizowana cyklicznie od 2019 r. w
okresie letnim. Głównym celem tego wydarzenia jest promocja morskich i jeziornych klimatów
gminy Choszczno i Pomorza Zachodniego przy akompaniamencie muzyki żeglarskiej jakim są szanty.
Dodatkowo realizacja ww. wydarzenia ma na celu przybliżenie i popularyzację wśród mieszkańców
powiatu choszczeńskiego historii piosenki żeglarskiej, która popularnie zwana jest szantą, a
sięgającą według jednych źródeł XVIII – XIX wieku, a drugich – przełomu XV i XVI wieku. Pieśni te
wykonywane były na żaglowcach podczas prac w celu synchronizacji czynności wykonywanych przez
załogę. Śpiewali je sami wykonujący prace. Ton pieśniom nadawał szantyman, który musiał
charakteryzować się donośnym głosem, tak aby nie zagłuszał go szum morskich fal. Rytmiczne
wykonywanie szant sprawdzało się głównie przy wykonywaniu ciężkich i mozolnych prac. Początki
popularności szanty w Polsce sięgają końca lat 70-tych. Od tej pory z roku na roku piosenka
żeglarska przybierała na popularności. Przybywało coraz więcej wykonawców tej muzyki,
powstawało coraz więcej szant w naszym języku, w tym także przetłumaczonych znanych szant
zagranicznych. W naszym kraju odbywa się corocznie setka festiwali szantowych. Jeden z
najstarszych festiwali szantowych odbywa się w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Chcąc
wykorzystać walory krajobrazowe powiatu choszczeńskiego (kraina 111 jezior), zwiększyć integrację
mieszkańców w otoczeniu urokliwych widoków jednego z największych jezior ww. powiatu
sprzyjającą spędzaniu długich wieczorów przy wspólnym pośpiewaniu i radosnych tańców jest
idealnym spełnieniem letniego wieczoru.
W ubiegłym roku „Szanty nad jeziorem” wkomponowano do kalendarza obchodów 75. rocznicy
polskiego Pomorza Zachodniego, stąd Impreza nabyła charakteru regionalnego, w której
uczestniczyli nie tylko mieszkańcy pow. choszczeńskiego ale odwiedzający go również turyści.
Organizacji imprezy „Szanty nad jeziorem” towarzyszyć będą animacje i atrakcje żeglarskie
skierowanych zarówno do najmłodszych i starszych mieszkańców, zaś finałem imprezy będzie
wystąpienie zespołów szantowych. Zakładany plan imprezy od godz. 15:00 – 22:00 w tym m.in.:
zajęcia na plaży oraz na wodzie (dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych) m.in. możliwość przepłynięcia
łodzią elektryczną, kajakami czy rowerkami wodnym udostępnionymi przez Centrum Rekreacji i
Sportu w Choszcznie, animacje dla dzieci tj. kącik malucha (dmuchane zamki, bańki mydlane itp.),
występ zespołu szantowego „Mietek Folk” oraz „Zagrali i Poszli”. Dodatkowo w ramach imprezy
zostanie zapewnione nagłośnienie oraz transmisja wydarzenia on Line.
Wstęp na wydarzenie będzie jak co roku bezpłatny, a dodatkową jego zaletą będzie transmisja na
żywo w regionalnej telewizji kablowej, która swoim zasięgiem obejmuje powiaty: choszczeński,
drawski i myśliborski.
Miejsce realizacji: Plaża Miejska w Choszcznie, zlokalizowana nad znajdującym się w centrum miasta
jeziorze Klukom.
Planowana liczba odbiorców: Działania skierowane są do mieszkańców Powiatu/Gminy
Choszczno=15 000 tys. osób oraz turystów odwiedzających miasto 100 osób
Termin i miejsce realizacji:
Projekt pt. „Szanty nad jeziorem” realizowany będzie 24 lipca na plaży miejskiej w Choszcznie.
Cel projektu:
Celem projektu jest promocja morskich i jeziorowych klimatów gminy Choszczno i Pomorza
Zachodniego przy akompaniamencie muzyki żeglarskiej jakim są szanty. Dodatkowo realizacja ww.
wydarzenia ma na celu przybliżenie i popularyzację wśród mieszkańców powiatu choszczeńskiego
historii piosenki żeglarskiej.
Planowane działania:
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Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację ww. imprezy kulturalno -plenerowej, podczas której
znajdą się atrakcję dla najmłodszych (animacje związane z klimatem morskim, śpiewanie szant,
zamki dmuchane zamki, bańki mydlane) itp. oraz występ scenie zlokalizowanej na plaży miejskiej
dwóch zespołów szantowych.
Potrzeby grupy docelowej:
Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępu
do wydarzeń kulturalnych, integracji społeczności lokalnej, popularyzacja walorów przyrodniczych i
krajobrazowych gm. Choszczno, popularyzacja muzyki szantowej oraz wykreowania stałego
wydarzenia tj. „Szanty nad jeziorem” wpisanego corocznie w plan imprez gm. Choszczno.
Komplementarność wobec dotychczasowych działań:
Impreza plenerowa, organizowana od 2019 roku na plaży miejskiej w Choszcznie. Wpisała się już na
stałe w kalendarz imprez.

Miejsce realizacji

Plaża miejska w Choszcznie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja wydarzenia kulturalno –
plenerowego (ogólnodostępnego)

Ok. 400 osób Dokumentacja fotograficzna,
umowy zlecenia, transmisja
z wydarzenia, plakaty,
artykuły zamieszczone na
stronie www.choszczno.pl
oraz mediach
społecznościowych
Stowarzyszenia oraz gm.
Choszczno.

Organizacja strefy animacji dla dzieci Ok. 200 osób Dokumentacja zdjęciowa
umowy zlecenia z
Wykonawcami, transmisja z
wydarzenia, plakaty,
artykuły zamieszczone na
stronie www.choszczno.pl
oraz mediach
społecznościowych
Stowarzyszenia oraz
gm.Choszczno.
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Promocja wydarzenia Zasięg regionalny Artykuł zapowiadający
imprezę oraz relacja po na
www.choszczno.pl
Plakaty na tablicach
miejskich i w 22 sołectwach
Transmisja na żywo w TV
Echo

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Projekt Choszczno, został założone przez grupę osób od lat zaangażowanych w
społeczne działania na rzecz społeczności Pomorza Zachodniego. Przedstawicielem Stowarzyszenia
jest dr Marcin Gibert, który zrealizował i współtworzył wiele projektów. następujące projekty:
„Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego i
Zachodniopomorskiego” realizowany na terenie woj. zachodniopomorskiego; Twórca inicjatywy
szkoły programowania gier komputerowych w Gminie Choszczno przy współudziale Urzędu
Miejskiego w Choszcznie; Autor i realizator innowacji społecznej pod nazwą "Gra edukacyjna:
dobradecyzja.pl do nauki komputerowego wspomagania decyzji opracowanej w ramach projektu
pod nazwą Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenie ustawicznego osób dorosłych.
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania
4.1, w obszarze którego realizowany jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Autor projektu:
Gra edukacyjna Pigułka Wiedzy do rozwoju wiedzy pracowników została opracowana w ramach
projektu inkubacji pn.: „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych”. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
dla działania 4.1, w obszarze którego realizowany jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych
w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych””, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
Koordynator regionalny w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie projektów:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2); Kompleksowy projekt adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków
zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ). Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do
zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z
pożarami lasów (PPOŻ).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Przedstawiciel stowarzyszenia prowadził następujące projekty: „Podniesienie Kompetencji
Cyfrowych Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego” realizowany na
terenie woj. zachodniopomorskiego; Twórca inicjatywy szkoły programowania gier komputerowych
w Gminie Choszczno przy współudziale Urzędu Miejskiego w Choszcznie; Autor i realizator
innowacji społecznej pod nazwą "Gra edukacyjna: dobradecyzja.pl do nauki komputerowego
wspomagania decyzji opracowanej w ramach projektu pod nazwą Inkubacja innowacji społecznych
w obszarze kształcenie ustawicznego osób dorosłych. Instytucja Zarządzająca Programem
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 4.1, w obszarze którego realizowany
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jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych”, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Autor projektu: Gra edukacyjna Pigułka Wiedzy
do rozwoju wiedzy pracowników została opracowana w ramach projektu inkubacji pn.: „Inkubacja
innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Instytucja
Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla działania 4.1, w
obszarze którego realizowany jest projekt pn.: ”Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych””, to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Koordynator
regionalny w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie projektów:
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2); Kompleksowy projekt adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków
zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ). Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do
zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z
pożarami lasów (PPOŻ).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Działania Stowarzyszenia będą wspierane przez pracowników Biura Promocji Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, którzy byli organizatorami dwóch poprzednich edycji wydarzenia. Biuro Promocji UM
zajmie się promocją wydarzenia, zamieści na stronie www.choszczno.pl oraz w mediach
społecznościowych zapowiedź, relacje z imprezy oraz zamieści w porozumieniu ze Stowarzyszeniem
Projekt Choszczno dokładny plan wydarzenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Zespół szantowy „Mietek Folk” 5 000,00    

2. Scena, nagłośnienie, światła 4 600,00    

3. Wydruk plakatów 400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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;
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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 - złożony elektronicznie)

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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