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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 Trio Basket Koszalin, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000620416, Kod pocztowy: 75-528, Poczta: Koszalin, Miejscowość: Koszalin, Ulica: Henryka
Wieniawskiego, Numer posesji: 7, Numer lokalu: 15, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat:
Koszalin, Gmina:m. Koszalin, Strona www: , Adres e-mail: damian.zydel@azs.koszalin.pl, Numer
telefonu: 512181150,
 
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)

Damian Zydel
 
Adres e-mail: damian.zydel@azs.koszalin.pl Telefon: 
512181150

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dolina Rapu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

23.06.2022 Data
zakończenia

31.07.2022

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

Impreza pn. DOLINA RAPU to święto kultury „ulicznej”. Podczas wydarzenia muzycznego na
terenach Sportowej Doliny w Koszalinie zaprezentują się czołowi polscy przedstawiciele gatunku
muzycznego „hip hop”.

Dofinansowanie koncertu pn. DOLINA RAPU ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
pozwoli na zwiększenie popularyzacji kultury ulicznej w całym regionie koszalińskim. Kultura uliczna
– wbrew stereotypowej nazwie – zrzesza miliony sympatyków w różnych zakątkach świata. Nie
będzie to pierwsza tego typu inicjatywa w Koszalinie. Za nami 7 udanych edycji koncertów
dotychczas odbywających się pod nazwą TRIO BASKET KOSZALIN, które gromadziły tysiące
miłośników rapu na terenach Sportowej Doliny w Koszalinie. Dzięki naszemu wydarzeniu miłośnicy
kultury ulicznej oraz rapu mogli wziąć udział w bezpłatnych koncertach takich artystów jak:
donGURALesko, VNM, Te-Tris, Pogz, W.E.N.A., Kękę, Paluch, Dwa Sławy i JWP/BC, Kuban, Białas,
Sarius, Sobota. Wymienieni artyści to prawdziwa czołówka polskiej sceny hip-hopowej. Warto
dodać, że imprezę pn. Dolina Rapu poprzedzać będzie turniej koszykówki ulicznej 3x3, w którym w
każdym roku udział bierze blisko 40 drużyn z całego kraju. Dotacja, o którą wnioskujemy, pozwoli
nam zorganizować koncert z udziałem czołowych przedstawicieli tego gatunku muzycznego. Pozwoli
także utrwalić wizerunek Województwa Zachodniopomorskiego, jako województwa wspierającego
popularyzacje polskiej „kultury ulicznej”.

Główne cele realizacji zadania publicznego to:
1. Popularyzacja gatunku muzycznego „rap”
2. Popularyzacji „kultury ulicznej”
3. Aktywizacja młodych mieszkańców Koszalina
4. Chęć oderwania dzieci i młodzieży od komputerów i świata wirtualnego poprzez zaproszenie ich
na koncert ulubionych artystów.

Harmonogram działania:

23 czerwca - rozpoczęcie zadania publicznego;
23 czerwca - rozpoczęcie promocji zadania publicznego;
9 lipca - organizacja wydarzenia DOLINA RAPU
9 lipca - 30 lipca - podsumowanie wydarzenia.
31 lipca - zakończenie zadania publicznego.

Harmonogram koncertów 9. lipca:

20:00 - występ Szymiego Szymsa
21:00 - występ donGURALesko
22:00 - występ Kękę (występ artysty dofinansowany ze środków z budżetu woj.
zachodniopomorskiego).

Jednocześnie informujemy, iż podczas koncertów wydzielona zostanie specjalna strefa dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również przygotowane będą miejsca siedzące dla
osób z problemami ruchowymi. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, by nasze wydarzenie
było dostępne dla WSZYSTKICH, bez względu na poglądy, rasę, stan zdrowia. Na terenach Sportowej
Doliny nie ma żadnych utrudnień architektonicznych, utrudniających poruszanie się osobom z
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problemami zdrowotnymi i ruchowymi. Imprezę zabezpieczać będzie także profesjonalny zespół
medyczny. Nasi wolontariusze będą do pełnej dyspozycji uczestników koncertów. Ponadto
regulamin wydarzenia dopuszczać będzie w nim udział zwierząt, tj. psów przewodników osób
niepełnosprawnych.

Ponadto wszystkie osoby zainteresowane wydarzeniem mogą przez całą dobę kontaktować się z
nami w celu uzyskania informacji na temat naszych działań. Przez cały czas realizacji zadania
dostępny będzie numer telefonu 512 181 150. Pod ten numer mogą całodobowo dzwonić także
osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących
projektu.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji: Koszalin – Sportowa Dolina (ogólnodostępny teren będący własnością Miasta,
zarządzany przez spółkę miejską Zarząd Obiektów Sportowych).

W przypadku opadów deszczu dopuszcza się przeniesienie wydarzenia do pomieszczenia
zamkniętego. Udział w wydarzeniu dla jego odbiorców pozostanie bezpłatny.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Promocja gatunku muzycznego "rap". Przewidywana liczba
uczestników imprezy: 1100
osób.

Liczba osób zweryfikowana
zostanie na podstawie
wydawanych bezpłatnych
wejściówek na teren imprez
masowej przez służby
organizatora.

Promocja Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Urzędu
Marszałkowskiego jako firmy
wspierającej inicjatywy organizowane
przez młode organizacje pozarządowe.

W ramach promocji
wydarzenia na terenie
Koszalina pojawią się
materiały reklamowe z
logotypami "Pomorze
Zachodnie" i innymi
wskazanymi w ramach
zawartej umowy.

W ramach projektu
planowane jest
wydrukowanie 100
plakatów, promocja w
mediach społecznościowych,
jak również inne formy
promocji wydarzenia.

Aktywizacja młodych mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego

W ramach projektu
zaangażowani zostaną
wolontariusze, którzy swoją
pracą i pomocą wesprą
organizacje koncertów
Dolina Rapu.

Liczba wolontariuszy
określona zostanie na
podstawie listy
wolontariuszy
zaangażowanych w
organizacje wydarzenia.
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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

Członkami Stowarzyszenia „TRIO BASKET KOSZALIN” są mieszkańcy Koszalina i okolic w wieku od 20
do 50 lat. Jako Stowarzyszenie odpowiadamy za organizacje turnieju koszykówki ulicznej „TRIO
BASKET KOSZALIN”, w którym udział bierze dorocznie 200 zawodników z całej Polski. Wśród
członków Stowarzyszenia są m.in. studenci, absolwenci szkół wyższych i inni. Jedną z imprez
towarzyszących turniejowi koszykówki ulicznej jest wydarzenie pn. Dolina Rapu, podczas którego na
specjalnie przygotowanej na te okazje scenie występują czołowi polscy raperzy.

Warto nadmienić, że w roku 2017 z rąk Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego nasze
Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w kategorii "Koszaliński Debiut NGO 2017" podczas gali
organizacji pozarządowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
27 maja 2016 roku. Od tego czasu Stowarzyszenie zrealizowało następujące imprezy kulturalne:

Trio Basket Koszalin 2016
Trio Basket Koszalin 2017
Dolina Rapu 2018
Dolina Rapu 2019
W latach 2020-2021 ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju zrezygnowaliśmy z organizacji
koncertów.

W roku 2018 nasz projekt został dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Dotacja wydatkowana była w sposób właściwy oraz rozliczona w całości.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W realizacje zadania zaangażowany będzie sztab wolontariuszy, odpowiedzialny za przygotowanie
miejsca pod koncerty, jak również uprzątnięcie go po zakończeniu imprezy. Zakładamy
wykorzystanie 10 wolontariuszy w celu zrealizowania tego celu.

Ponadto prezentujemy zakładany wkład osobowy:

Wolontariusze:

Konferansjer – prowadzący koncerty: 200 złotych/impreza – stawka rynkowa;
Elektryk – zabezpieczenie imprezy pod kątem elektrycznym – 40 złotych/godzina x 4 godziny = 160
złotych.

Zakładany wkład rzeczowy:
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Wynajem sceny z zadaszeniem – 2460 złotych – w ramach porozumienia z Centrum Kultury 105 w
Koszalinie, dojdzie do bezpłatnego wynajmu podestów scenicznych wraz z zadaszeniem. CK105 za
wynajem podestów z zadaszeniem nie pobierze żadnej opłaty.
Wynajem nagłośnienia – 1230 złotych - – w ramach porozumienia z Centrum Kultury 105 w
Koszalinie, dojdzie do bezpłatnego wynajmu nagłośnienia. CK105 za wynajem podestów z
zadaszeniem nie pobierze żadnej opłaty.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla artysty Kękę 20 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 20 000,00 10 000,00 10 000,00

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;

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. 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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