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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: Szczecin-expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000193230, Kod pocztowy: 70-476, Poczta: Szczecin,
Miejscowość: Szczecin, Ulica: al. Wojska Polskiego , Numer posesji: 63, IV piętro, Numer lokalu:
pok. 4/11, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona
www: www.szczecin-expo.pl www.ogory.szczecin.pl, Adres e-mail:
alewandowska.expo@gmail.com, Numer telefonu: 607925999,
 
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)

Agata Margraf-Wojciechowska
 
Adres e-mail: alewandowska.expo@gmail.com Telefon: 
607925999

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 10 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza
Piotrowskiego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.10.2022 Data
zakończenia

18.12.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego na stałe wpisał się w cykl imprez
kulturalnych naszego regionu a jednocześnie przyczynia się do podniesienia poziomu kompetencji
kulturalno-społecznych uczestników i upowszechnia wśród szczecinian i mieszkańców regionu
postawy aktywności, chęci odkrywania nowego, czynnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Patronem Przeglądu jest Tadeusz Piotrowski - szczecinianin, który wspinaczki rozpoczął w Tatrach,
na początku lat 60. ubiegłego wieku, w czasie studiów na Politechnice Szczecińskiej. Na przełomie
lat 60. i 70. zyskał opinię wybitnego wspinacza o niezwykłych możliwościach i legendarnej
odporności, z czasem specjalizującego się we wspinaczce zimowej oraz wspinaczce w górach
najwyższych. Należał do ścisłej polskiej czołówki alpinistycznej, a kilka z jego osiągnięć zapisało się
na trwałe w historii alpinizmu światowego. Autor wielu książek o tematyce górskiej. Zginął 10 lipca
1986 schodząc z K2 po osiągnięciu wierzchołka nową drogą, wytyczając direttissimę tej góry.

Przegląd Patronatem Honorowym objęli: Pan Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin.

Celem Przeglądu jest edukacja kulturalna ważna dla rozwoju kapitału społecznego i intelektualnego
naszego regionu oraz promocja i upowszechnianie kultury, w szczególności filmu dokumentalnego o
tematyce górskiej. Przegląd realizuje cel poprzez szeroką edukację kulturalną: projekcje filmów o
tematyce górskiej, reprezentujących kinematografię z całego świata, spotkania z Gośćmi
Specjalnymi, Panel dyskusyjny, wystawy okolicznościowe, spotkania autorskie z autorami literatury
górskiej, połączone z czytaniem fragmentów książek, prezentacje najnowszej literatury górskiej czy
prelekcje poradnikowe o podróżach w najdalsze krańce świata, Konkurs Filmów Amatorskich,
Przedszkole Przeglądowe „Struś Pędziwiatr” dla najmłodszych. Główny nacisk kładziemy na
społeczny wymiar realizowanych zadań, które stwarzają możliwość integracji przedstawicieli
różnych grup: dzieci i młodzieży, studentów, dorosłych i osób starszych. Wnioskodawca konstruując
zadanie, wpisane w szeroki kontekst kulturowy, zaprosił do współpracy przy tworzeniu tego
wydarzenia różne podmioty: szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i instytucje
prywatne.
Przegląd jest odpowiedzią na potrzeby odbiorców - mieszkańców Szczecina i województwa
zachodniopomorskiego, a jednocześnie przekonuje, że nasze miasto i region są miejscem ludzi
aktywnych, ambitnych, podróżujących, odkrywających nowe miejsca, poświęcających się pasjom.

Dziesiąty Przegląd O! GÓRY, to m. in.:
-blisko 1000 minut filmów o tematyce górskiej, reprezentujących kinematografię z całego świata,
-ponad 1000 osób uczestniczących w projekcjach i wydarzeniach towarzyszących Przeglądowi,
-spotkania z Gośćmi Specjalnymi – wybitnymi ludźmi gór m. in.: Leszkiem Cichym, Aleksandrem
Lwowem, Gilberto Merlante, Marcinem „Yetim” Tomaszewskim, Waldemarem Kowalewskim,
Danutą Piotrowską, Barbarą Sabałą-Zielińską,
-panel dyskusyjny z udziałem Gości Specjalnych,
-wręczenie nagród Elitarnego Klubu Górskiego „Leśne Dziadki”: Za wybitne osiągnięcia górskie
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literackie,
-wręczenie nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia
literackie,
-Konkurs Filmów Amatorskich, w którym prezentowane będą amatorskie filmy o tematyce górskiej,
-spotkania z autorami książek i prezentacja fragmentów książek podczas spotkań autorskich,
-wystawy fotograficzne,
-promocje najnowszych wydań literatury górskiej oraz archiwaliów,
-prezentacje stoisk wystawienniczych o tematyce górskiej i szczecińskich klubów górskich,
-specjalistyczna księgarnia podróżnicza i górska GÓROTEKA Romana Krukowskiego,
-plebiscyt z nagrodami - głosowanie publiczności na najciekawszy film dnia,
-Przedszkole Przeglądowe oferujące animacje, gry i zabawy dla najmłodszych,
-atrakcyjne upominki dla widzów Przeglądu,
-kawiarenka dla uczestników Przeglądu.

O Patronat Medialny nad 10 Przeglądem Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego
wystąpiliśmy tradycyjnie do: GÓRY Górskiego Magazynu Sportowego, Taternika Pisma Górskiego,
Magazynu Na Szczycie, Kuriera Szczecińskiego, Świata Biznesu, Echa Szczecina, portali: wspinanie.pl,
goryonline.com, Climb.pl, portalgorski.pl, wSzczecinie.pl i Szczecinbiznes.pl.

Adresaci
To niezwykłe w skali naszego miasta wydarzenie przyciąga pasjonatów filmu, wiele osób czynnie
uprawiających wspinaczkę górską, trekkingi w najwyższych i najpiękniejszych górach świata,
miłośników turystyki górskiej, krajobrazu, ochrony przyrody i ekologii. Imprezę adresujemy do:
dzieci i młodzież szkolnej, dorosłych i osób starszych. Przewiduje się, że wydarzenia 10 Przeglądu
Filmów O! GÓRY odwiedzi ponad 1000 osób (uczestnicy czynni). Odbiorcami pośrednimi będą
czytelnicy prasy regionalnej i branżowej, słuchacze radia i odwiedzający strony internetowe
zawierające informacje na temat wydarzenia (szacuje się, że będzie to ponad 30.000 osób). Przegląd
Filmów o Górach O! GÓRY jest przedsięwzięciem powtarzalnym, rokrocznie przyciągającym coraz
większą ilość uczestników.

Harmonogram działania:
Nawiązanie współpracy z Partnerami, zaproszenie Gości Specjalnych, zamówienie filmów,
podpisanie Porozumienia Partnerów, dokonanie doprecyzowań programu merytorycznego i
wydarzeń towarzyszących; przeprowadzanie spotkań organizacyjnych Partnerów; podróże
niezbędne dla przygotowania merytorycznego wydarzenia-X-XI. 2022
Prowadzenie rozmów z podwykonawcami zaangażowanymi przy organizacji wydarzenia; wynajem
sprzętów niezbędnych do realizacji Przeglądu i wydarzeń towarzyszących-X-XI.2022
Przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz przygotowanie, administracja i prowadzenie strony
www-X-XI.2022
Przygotowanie i druk, powielenie, konfekcjonowanie i kolportaż wszelkich materiałów
informacyjno-promocyjnych Przeglądu i wydarzeń towarzyszących-X-XI.2022

Przeprowadzenie Przeglądu i wydarzeń towarzyszących
Ramowy Program 10 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego
24 listopada 2022 (czwartek)
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17.00 Inauguracja wystawy – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
18.30 Spotkanie autorskie połączone z prelekcją autora – Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie

25 listopada 2022 (piątek)
16.00 Inauguracja 10 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego – Aula
Wydziału Elektrycznego ZUT
16.00–18.50 Przedszkole Przeglądowe
16.15–16.45 Spotkanie autorskie połączone z prelekcją autora
16.45–18.35 blok filmowy
18.35–18.50 przerwa
18.50–21.00 blok filmowy
21.00–22.00 spotkanie z Gościem Specjalnym
22.00–22.15 losowanie upominków wśród publiczności

26 listopada 2022 (sobota)
10.30–12.45 blok filmowy – Aula Wydziału Elektrycznego ZUT
13.00-18.45 Przedszkole Przeglądowe
12.45–13.15 przerwa
13.15–15.00 blok filmowy
15.00–15.30 przerwa
15.30–16.30 Spotkanie z Gościem Specjalnym
16.30–18.30 blok filmowy
18.30–18.45 przerwa
18.45–19.45 Panel dyskusyjny z udziałem Gości Specjalnych
19.45–20.00 przerwa
21.00–21.30 losowanie upominków wśród publiczności

27 listopada 2022 (niedziela)
"Dzień Wandy Rutkiewicz"
10.30–12.30 blok filmowy – Aula Wydziału Elektrycznego ZUT
12.00-18.10 Przedszkole Przeglądowe
12.30–13.00 przerwa
13.00–13.40 spotkanie z Gościem Specjalnym
13.00–15.00 Konkurs Filmów Amatorskich
13.40–15.40 blok filmowy
15.40–16.10 przerwa
16.10–19.00 blok filmowy
19.00–19.30 rozstrzygnięcie Konkursu Filmów Amatorskich oraz wręczenie nagród laureatom
19.30–20.00 losowanie upominków wśród publiczności
20.00 zakończenie 10 Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego
Przygotowanie sprawozdań merytoryczno-finansowych-XI-XII.2022
Zakończenie realizacji zadania-XII.2022

Przewidujemy, że we wszystkich wydarzeniach 10 Przeglądu O! GÓRY czynny udział weźmie ponad
1000 osób. Informacje o Przeglądzie dotrą do blisko 30.000 mieszkańców naszego miasta i regionu,
mających możliwość zapoznania się z wydarzeniami Przeglądu poprzez stronę www, FB, strony
www wszystkich Partnerów zadania, ogłoszenia w Kurierze Szczecińskim i u innych Patronów



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0df4-f8ce-af45

Medialnych zadania, audycje radiowe.
Wymiernym (niematerialnym) rezultatem organizacji Przeglądu jest także integracja uczestników,
przedstawicieli różnych grup: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych i osób starszych oraz
edukacja kulturalna, promocja i upowszechnianie kultury, w szczególności filmu, ważna dla rozwoju
kapitału społecznego i intelektualnego naszego regionu. Aspekt poznawczy i edukacyjny zadania
wymaga systematycznego wzbogacania i kontynuacji. Dlatego też zadanie jest przedsięwzięciem
powtarzalnym i będzie kontynuowane w latach następnych. Organizator planuje permanentne
wzbogacanie zadania o nowe treści merytoryczne. Oto niezbywalne korzyści, bezspornie płynące z
aktywnego uczestnictwa w powyżej opisanym zadaniu. Przegląd umożliwia przekazywanie spójnej
oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Promocja zadania odbędzie się w oparciu o spójną identyfikację wizualną projektu:
a) wysyłka informacji dotyczących zadania pocztą tradycyjną,
b) przygotowanie i kolportaż komunikatów dla prasy,
c) konferencja prasowa,
d) publikowanie informacji o zadaniu na łamach Patronów Medialnych zadania,
e) audycja informacyjno-promocyjna dotycząca zadania
w rozgłośni regionalnej,
f) publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych dotyczących zadania w prasie regionalnej,
g) administracja i prowadzenie strony www zadania,
h) masowa wysyłka informacji dot. zadania drogą elektroniczną,
i) działania informacyjne dot. zadania prowadzone przez wszystkich Partnerów projektu,
j) działania informacyjne dot. zadania prowadzone na portalach społecznościowych,
k) promocja zadnia w postaci plakatów i ulotek na słupach ogłoszeniowych, miejscach
ekspozycyjnych w całym mieście i województwie,
l) promocja zadanie poprzez stronę zadania: www.ogory.szczecin.pl,
ł) promocja zadania poprzez fanpage na Facebook’u: https://www.facebook.com/ogory/ –
szacowana ilość odwiedzających z całej Polski – 10.000 wejść.

Dostępność w ramach realizacji zadania publicznego 10 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY 2022
im. Tadeusza Piotrowskiego – zasady i praktyki dostępności dla odbiorców ze szczególnymi
potrzebami

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
(Stowarzyszenie korzysta z biura w budynku PCK w Szczecinie) bazuje na otrzymanych kryteriach
funkcjonalności budynku
– zapewnione kryteria dostępności:
- w budynku znajduje się winda oraz podnośnik dla wózków inwalidzkich. W przypadku chęci
uczestnictwa w działaniach, np. informacyjnych, komunikacyjnych, czy organizacyjnych dot.
zadania, osoby które nie są w stanie fizycznie dotrzeć do biura (niepełnosprawność średnia, pełna,
wysoka), proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mail z pracownikiem biura Stowarzyszenia, który
pomoże przy skorzystaniu z podnośnika i windy,
- w budynku ZUT w Szczecinie, gdzie odbywa się 10 Przegląd O! GÓRY, zapewnione są kryteria
dostępności architektonicznej: budynek frontowy, brak progu na wejściu, wejście do budynku
wolne od barier, do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, dostępne toalety dla osób
niepełnosprawnych, dostępny jest wjazd dla wózków inwalidzkich do auli, w której odbywa się
Przegląd, możliwy kontakt z portierem (w przypadku konieczności uzyskania wsparcia),
oznakowanie na budynku, szerokie drzwi wejściowe, szerokie klatki schodowe, szerokie korytarze
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(pow. 2m), duża winda, poręcze, pełne oświetlenie wejścia/ klatki/ korytarzy, udzielanie informacji
na parterze przez portiera.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
– zapewnione kryteria dostępności:
- strona www spełnia kryteria dostępności - stosowanie reguł/ nagłówków/ języka HTML, możliwość
dostosowania czasu do odczytu informacji (brak przechodzenia/ wyłączenia), tytuły stron/
informacji, zdefiniowanie języka,
- tworzenie materiałów/ informacji: wyrównanie do lewej, nie dzielenie wyrazów, tekst rozstrzelony
dla wyrazów, czcionki bezszeryfowe min. 12, akapity, podziały stron, brak pionowych napisów,
stosowanie nagłówków (h1, h2, h3 …), etykiety reklamowe dla hiperłącza, kontrast tekstu.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
- kryteria możliwe do realizacji: zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej
osoby, zapewnienie wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Miejsce realizacji

Lokalizacje poszczególnych wydarzeń 10 Przeglądu Filmów O! GÓRY:

Wystawy - Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Spotkania autorskie i promocje książek - Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Przegląd Filmów O! GÓRY i wydarzenia towarzyszące - Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego, ul. 26 Kwietnia 10, 71-126 Szczecin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

projekcje filmowe ok. 1000 minut program Przeglądu

spotkania z podróżnikami – Gośćmi
Specjalnymi – wybitnymi ludźmi gór

min. 4 program Przeglądu

panel dyskusyjny 1 szt. program Przeglądu

konkurs filmów amatorskich 1 szt. program Przeglądu

wystawy min. 1 szt. program Przeglądu

Dzień Wandy Rutkiewicz 1 szt. program Przeglądu
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stoiska wystawiennicze o tematyce
górskiej

min. 5 szt. program Przeglądu

specjalistyczna księgarni podróżnicza i
górska GÓROTEKA

1 szt. program Przeglądu

komunikat/ zaproszenie 1500 szt. efekt frekwencyjny

komunikat dla prasy 100 szt. efekt frekwencyjny

identyfikatory 300 szt. efekt frekwencyjny

programy 1000 szt. efekt frekwencyjny

książeczki z opisem filmów 1000 szt. efekt frekwencyjny

plakaty 300 szt. efekt frekwencyjny

opaski wejściowe 1500 szt. efekt frekwencyjny

internetowa strona zadania 1 szt. strona www

fanpage na Facebook’u:
https://www.facebook.com/ogory/

1 szt. fanpage na FB

artykuły lub ogłoszenia w prasie
regionalnej

3 szt. artykuły lub ogłoszenia

uczestnictwo w Przeglądzie i
wydarzeniach mu towarzyszących

ok. 1000 osób dokumentacja fotograficzna

odwiedzający strony: www i FB
Przeglądu oraz zapoznający się z
ogłoszeniami w pracsie dot. Przeglądu

ok. 30.000 statystyki

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

Charakterystyka oferenta

Działalność stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz organizacji pozarządowych, działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauka, edukacja, oświata i
wychowanie, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Do tej pory SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego zrealizowało
m. in. następujące projekty:
- Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo
ANTIKON” – 19 edycji (w roku 2023 odbędzie się XX edycja),
- Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego – 9 edycji,
- „Przestępczość ubezpieczeniowa” cykl przedsięwzięć konferencyjnych, szkoleniowych i
wydawniczych na rzecz przeciwdziałania, zapobiegania i wykrywania oszustw ubezpieczeniowych –



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0df4-f8ce-af45

21 edycji,
- "Nekropolie, kirkuty, cmentarze" konferencje dotyczące miejsc pochówków na pograniczu polsko-
niemieckim – 2 edycje,
SZCZECINEXPO Towarzystwo Wpierania Rozwoju Pomorza Zachodniego jest inicjatorem i
współzałożycielem Zachodniopomorskiego Forum Kultury, regionalnej sieci podmiotów kultury o
charakterze animacyjnym, które powstało w 2011 roku jako pierwsza regionalna sieć wywodząca się
z Forum Kraków. W latach 20122013 Zachodniopomorskie Forum Kultury tworzyło partnerstwo 13
podmiotów kultury, które realizowało 2 edycje zadań finansowanych ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Sieć animatorów w działaniu, Sieć animatorów w działaniu
odsłona druga. Liderem zadania w 2012 roku był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu
Pomorskim, liderem zadania w 2013 roku był Złocieniecki Ośrodek Kultury. W 2015 roku SZCZECIN-
EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego przyjęło na siebie obowiązki lidera
wspólnego, sieciowego projektu. Tworzenie, utrzymywanie i wspieranie trwałych regionalnych
partnerstw międzysektorowych w kulturze to zaplanowane i realizowane od 2000 roku zadanie
strategiczne Towarzystwa. Misją Towarzystwa jest między innymi tworzenie warunków do
skutecznej współpracy podmiotów z różnych sektorów na rzecz rozwoju regionu. Partnerstwa w
kulturze pozostają w szczególnym zainteresowaniu Towarzystwa.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Towarzystwo realizuje Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego od 2011
roku. Przegląd O! GÓRY, od początku swojego istnienia ma wierne grono stałych uczestników i
sympatyków, których z roku na rok przybywa. Podczas pierwszej i drugiej edycji Przegląd
przyciągnął około 300 uczestników, w tej chwili jest to już około 2000 osób czynnie uczestniczących
we wszystkich wydarzeniach Przeglądów O! GÓRY, co obrazuje, iż mimo znacznej odległości od gór
mieszkańcy naszego regionu, statystycznie rzecz ujmując, częściej wypoczywają w górach,
uprawiając górską turystykę kwalifikowaną i trekkingi w górach wysokich. O wielopłaszczyznowości
projektu świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup
zawodowych i społecznych zainteresowanych zarówno filmem, jak i wspinaczką oraz tematyką
górską. Dzięki temu projektowi Szczecin i województwo zachodniopomorskie zyskuje „nową twarz”
– nie tylko regionu postrzeganego jako ośrodek związany z morzem, ale także otwartego na odlegle
geograficznie górskie rejony, otwartego na pasje i potrzeby swoich mieszkańców. Aspekt poznawczy
i edukacyjny zadania wymaga systematycznego wzbogacania i kontynuacji. Dlatego też zadanie jest
przedsięwzięciem powtarzalnym i będzie kontynuowane w latach następnych. Organizator planuje
permanentne wzbogacanie zadania o nowe treści merytoryczne. W roku 2022 odbędzie się 10,
jubileuszowy Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY 2022, który będzie miał charakter rocznicowy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Dla prawidłowej realizacji zadnia oferent zaangażuje zasoby własne, w postaci: wykorzystania
własnego pomieszczenia biurowego, nieodpłatnego użyczenia samochodów prywatnych na cele
służbowe-prawidłowej realizacji zadania, pracy wolontarystycznej członków i sympatyków, w ilości
około 500 osobogodzin, komputerów stacjonarnych wraz z osprzętem – 2 szt., laptopów – 2 szt.,
drukarki – 1 szt., urządzenia kopiującego – 1 szt.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Licencje za udostępnienie filmów 9 000,00    

2. Koszt wynajmu auli w ZUT 7 500,00    

3. Wynajem ekranu 1 476,00    

4. Stworzenie i prowadzenie strony www
Przeglądu oraz FB Przeglądu

800,00    

5. Zwrot kosztów podróży dla gości
specjalnych i artystów

3 000,00    

6. Wyżywienie dla gości specjalnych i
artystów

1 800,00    

7. Honoraria dla gości specjalnych i
artystów

5 000,00    

8. Koordynacja zadania 4 000,00    

9. Przedszkole Przeglądowe 1 500,00    

10. Biuro organizacyjne Przeglądu 1 500,00    

11. Noclegi dla gości specjalnych i
artystów

5 000,00    

12. Promocja zadania w mediach 2 000,00    

13. Obsługa księgowa zadania 1 500,00    

14. Przygotowanie organizacyjno-
techniczne

4 000,00    

15. Identyfikacja wizualna 2 000,00    

16. Materiały plastyczne do Przedszkola
Przeglądowego

100,00    

17. Kwiaty dla laureatów, gości
specjalnych

400,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 50 576,00 10 000,00 40 576,00

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;
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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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