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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 BALET , Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000035164, Kod pocztowy: 70-
786, Poczta: Szczecin, Miejscowość: Szczecin, Ulica: Bolesława Leśmiana, Numer posesji: 7,
Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona www:
www.fundacjabalet.pl, Adres e-mail: balet@post.pl, Numer telefonu: 601772579,
 
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)

Maria Andrzejewska
 
Adres e-mail: bale@post.pl Telefon: 601772579

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy 2020
(XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego
Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2020) ON-
LINE

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.09.2020 Data
zakończenia

27.09.2020

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

Organizacja konkursu trwała cały rok, a w 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii COVID 19 w
Polsce konkurs Złote Pointy 2020 nie mógł się odbyć w tradycyjnej formie na scenie w planowanym
terminie (1 – 5.04.2020).
W związku z powyższym organizator postanowił nie odwoływać konkursu, ponieważ maturzyści
przystąpili do matur i tytuł przyznawany jest co roku, a więc tegoroczny MKB Złote Pointy 2020 (XIX
edycja ogólnopolskiego konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2020)
odbędzie się w formie online.
Szkoły baletowe zostały powiadomione o zmienionej formie rozstrzygnięcia konkursu Szkoły
poproszono o przesłanie nagrań video kandydatów do konkursu w zgłoszonym repertuarze.
Postanowiono także przyznać 5 stypendiów artystycznych dla uczniów szkół baletowych. Nadesłane
materiał będą zgrane w jeden film z tańca klasycznego i współczesnego zgodnie z numeracją w
folderze, zarówno absolwentów jak i kandydatów do stypendium. Przygotowane materiały filmowe
wraz z kartami do głosowania zostaną przesłane do jurorów, następnie skany podpisanych kart z
ocenami Jury będą przesłane mailem do organizatora. Zgodnie z nadesłanymi wynikami zostaną
sporządzone protokoły i wyłoniony tegoroczny Laureat, zostaną przyznane nagrody zgodnie z
Protokołem Jury. Kapituła Fundacji Balet w tej samej formie przyzna stypendia artystyczne na rok
2020/2021.W związku z ogłoszoną epidemią XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy
2020 (XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w
Polsce 2020) odbędzie się w formie ON-LINE. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się wyłącznie za
pośrednictwem Internetu w dniu 26 września 2020 roku. W związku ze zmiana formy
rozstrzygnięcia konkursu zostały nagrane dwa filmy z uczestnikami konkursu z nadesłanych
materiałów ze szkół baletowych wraz z lektorem. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.fundacjabalet.pl i na www.facebook.com/fundacjabalet w dniu 27.09.2020 godz. 17.00.
Niestety nie wszystkie szkoły, które były zgłoszone do konkursu, były w stanie przysłać nagrania
filmowe swoich uczestników, dlatego liczba uczestników zmniejszyła się do 8 osób reprezentujących
polskie szkoły baletowe. Liczba 13 zgłoszonych uczniów biorących udział w konkursie o stypendia
artystyczne nie uległa zmianie. W związku ze zmniejszoną ilością uczestników w konkursie, zostało
także zmniejszone Jury do 5 osób Jurorów tylko z Polski, Jury Kapituły nie ulega zmianie. Jak co roku
Urząd Marszałkowski wspierał finansowo Konkurs Złote Pointy i mam nadzieję, że ta forma
rozwiązania konkursu też znajdzie zrozumienie i dofinansowanie.

Miejsce realizacji

Szczecin - impreza całkowicie realizowana on-line ,rozstrzygnięcie konkursu w sieci.
W dniu Konkursu Internauci będą mieli możliwość obejrzenia prezentacji uczestników na
https://www.facebook.com/fundacjabalet/ przez 24 godziny począwszy od godz. 16.00 dnia 26
września do godz. 16.00 dnia 27 września 2020.
Internauci będą mogli wybrać Laureata Publiczności. Głosowanie będzie przebiegało w następujący
sposób:
• każdy internauta będzie mógł oddać jeden głos na uczestnika używając jednego adresu
mailowego
• głos oddajemy za pomocą Ankieta Google https://forms.gle/oamC5sejKThWcnZRX6
• Ankieta Google będzie aktywna przez 24 godziny począwszy od godz. 16.00 dnia 26 września
do godz. 16.00 dnia 27 września 2020.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Konkurs Złote Pointy 2020 - Najlepszy
Absolwent Szkół Baletowych w Polsce
2020

Nagrody dla Laureatów i
wyróżnionych oraz
pedagodzy

Lista uczestników konkursu,
Protokół Jury, dokumentacja
filmowa

Konkurs Złote Pointy 2020 o stypendia
artystyczne

Przyznane Stypendia roczne Lista uczestników konkursu,
Protokół Jury, dokumentacja
filmowa

Konkurs Złote Pointy 2020 - Najlepszy
Absolwent Szkół Baletowych w Polsce
2020

Laureat Publiczności liczba głosujących
internautów

Konkurs Złote Pointy 2020 - Najlepszy
Absolwent Szkół Baletowych w Polsce
2020

dwa filmy z uczestnikami-
absolwenci, stypendyści

dokumentacja filmowa

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

Charakterystyka oferenta

Fundacja Balet działa w Szczecinie od 29 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej . Od
19 lat jesteśmy organizatorami konkursu baletowego to jedyny konkurs baletowy w Polsce dla
absolwentów szkół baletowych w Polsce. W latach 1994 – 2001 Fundacja Balet roku przyznawała
tytuł i nagrodę pieniężną dla Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce bez konkursowo
na podstawie analizy przesyłanych dokumentów najlepszych absolwentów typowanych przez
dyrektorów i grono pedagogiczne szkół baletowych. Od 2002 roku jesteśmy pomysłodawcą i
głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego przyznajemy tytuł w drodze
konkursu.
Od 2008 roku z inicjatywy Fundacji Balet ogólnopolski konkurs został przekształcony w
międzynarodowy konkurs baletowy Złote Pointy. Wiodącą ideą konkursu pozostało przyznanie
tytułu Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce, a zarazem możliwość porównania
poziomu kształcenia przyszłych tancerzy w polskich i europejskich szkołach, jak również
sprawdzenia umiejętności zawodowych absolwentów, polskich szkół baletowych wchodzących w
życie zawodowe. W 2020 roku po 27 będzie przyznawany będzie tytuł. Najlepszego Absolwenta
Szkół Baletowych w Polsce.
Od 2005 roku konkurs jest finansowo wspierany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i
Edukacji Kulturalnej - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy
współorganizacji z Centrum Edukacji Artystycznej i został wpisany na stałe w kalendarium imprez
artystycznych obowiązujący w szkolnictwie artystycznym. Konkurs odbywał się zawsze stacjonarnie
na scenach: Opery lub Teatru Polskiego w tym roku jesteśmy zmuszeni do zmiany formy realizacji
konkursu na formę on-line.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od 19 lat jesteśmy organizatorami konkursu baletowego Złote Pointy. Nad Konkursem patronat
objęli: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa
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Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin. Konkurs od lat jest współfinansowane ze
środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Szczecin i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Fundacji Balet. Konkurs
organizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Związkiem Artystów Scen
Polskich, Instytutem Muzyki i Tańca oraz od sześciu lat – Arts Ballet Theatre of Florida.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Z nadesłanych materiałów filmowych ze zgłoszonym uczestnikami, ze szkół baletowych zostaną
zmontowane filmy dla Jury Konkursu przez wykwalifikowane osoby. Tegoroczne Jury jest
zmniejszone ze względu na mniejszą ilość uczestników konkursu. Wydany folder jest pamiątkowy i
zawiera informacje o zgłoszonych uczestnikach wszystkich.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. DZIAŁANIE 1 MATERIAŁY
PROMOCYJNE Projekt materiałów
promocyjnych i reklamowych, wydruk
folderów, wydruk dyplomów dla
uczestników, ścianka reklamowa

9000,0    

2. Tłumaczenia folderu 1800,0    

3. Koszulki okolicznościowe 1500,0    

4. Ogłoszenia medialne – emisje w radio
ESKA

1230,0    

5. UMOWY O DZIEŁO I ZLECENIA: Jury,
Kapituła, Sekretarz ,Organizacja
konkursu, przygotowanie materiałów
do folderu – dyrektor Konkursu ,
lektor, Przygotowanie projekcji
multimedialnych, zgranie materiałów
video dla jurorów. Pracownik do
prowadzenia strony internetowej,
Dokumentacja filmowa i obsługa w
sieci konferencji z Jurorami (narzuty
ZUS)

18850,0    

6. Nagrody rzeczowe:
• statuetki
• dyplomy grawerowane

7000,0    

7. Nagrody finansowe
(wg protokołu Jury) laureaci i
wyróżnieni

20000,0    

8. Koszty administracyjne -Obsługa
finansowa, prawna, usługi pocztowe,
materiały biurowe

1090,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 60470,0 8000,0 52470,0
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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:

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.
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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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