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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 Teatr Propozycji "Dialog" im.Henryki Rodkiewicz, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000128346, Kod pocztowy: 75-002, Poczta: Koszalin,
Miejscowość: Koszalin, Ulica: Grodzka, Numer posesji: 3, Numer lokalu: 1, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Koszalin, Gmina:m. Koszalin, Strona www: , Adres e-mail:
kszalindialog@gmail.com, Numer telefonu: 669-050-43-12,
 
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)

Walentyna Trybocka
 
Adres e-mail: trybocka@ava-tour.pl Telefon: 602570015

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Etiuda filmowa "Drzewo Czarownic"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.12.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

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

Drzewo Czarownic - to pomnik przyrody - ponad trzystuletnie drzewo, które rosło w parku
zamkowym przy murach miejskich, po 1818 roku na terenie istniejącego tu wówczas cmentarza.
Swoją nazwę zawdzięcza legendzie, jakoby na jego konarach wieszano kobiety posądzone o czary.
Ze względu na bliskie położenia Domu Kata - zwane też Drzewem Katowskim. Jeden z
najmroczniejszych okresów w historii rozpoczął się u progu czasów nowożytnych. Wówczas to
inkwizycja kościelna prowadziła rozprawy sądowe o czary. Czarownicami mogły zostać jedynie
chrześcijanki, kobiety innych wyznań nie podlegały procesom. I to właśnie na kanwie tych wydarzeń
powstanie etiuda filmowa "Drzewo Czarownic". Scenografię będą stanowiły miejsca historyczne -
Domek Kata przy ulicy Grodzkiej 3 oraz Drzewo Czarownic. Scenariusz powstanie na podstawie życia
Anny Backer, która 25 lipca 1694 roku została stracona w Koszalinie. Etiuda nawiąże do historii i
połączy ją ze współczesnością. Będzie to bardzo modernistyczna etiuda oparta o postaci, światło i
dźwięk. Skupi się na emocjach kobiet ich myślach i przeżyciach. Pokaże dramaty kobiet,
posądzanych o czary, a współcześnie kobiet nierozumianych przez otoczenie. Etiudę zrealizuje
Scena Młodych - grupa osób, która dzięki projektowi Akademia Scena Młodych. stworzyła w Teatrze
Dialog grupę młodzieży, która pragnie realizować się w projektach modernistycznych ( teatralnych i
filmowych). Grupa ta składa się z osób, które pragną działać w
naszym teatrze i realizować się pod względem artystycznym.

Miejsce realizacji

Etiuda "Drzewo Czarownic" zostanie nakręcona na tle zabytków miasta Koszalina ( katedra, mury
obronne, park, miejsce przy Drzewie Czarownic.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Powstanie scenariusza i przygotowania
do realizacji- techniczne i reżyseria

Zaangażowanie całego
zespołu Teatru Dialog oraz
Sceny Młodych w powstanie
etiudy filmowe

1. Zdjęcia z przygotowań
2. Spisany scenariusz
3. Opracowania techniczne

Nakręcenie Etiudy filmowej "Drzewo
Czarownic"

Projekcja w Teatrze Dialog,
umieszczenie filmu na
stronach FB i stronach
internetowych oraz na You
Tube

1. Ilość wydanych
wejściówek w teatrze i ilość
dni projekcji - protokół
2. Kontrola ilości wejść na FB
i You Tube

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

STP Dialog im Henryki Rodkiewicz istnieje od 1959 roku. Od 61 lat jest jest unikalnym, kultowym
miejscem, gdzie króluje teatr, poezja, pięknie interpretowane słowo i ambitna piosenka literacka i
piękna muzyka. To centrum bardzo szeroko rozumianej promocji kultury. "Dialog” jest również
ewenementem na teatralnej mapie Polski. Rzadko się bowiem zdarza, by scena amatorska
powołana dzięki pasjom i artystycznym fascynacjom kochających sztukę teatralną ludzi istniała 60
lat! Ale nie tylko długa i bogata w artystyczne wydarzenia historia świadczy o wyjątkowości
koszalińskiej sceny rapsodycznej. Istotna jest także wierność tradycji rozpoczętej w 1959 roku przez
Henrykę Rodkiewicz – założycielkę „Dialogu. Mijają lata, a te rozmowy wciąż są kontynuowane. W
koszalińskim „Dialogu” króluje poezja, a poetyckie słowo niosące refleksję nad sensem życia wciąż
potwierdza swą moc. Na większość organizowanych przez Teatr „Dialog” wydarzeń artystycznych
wstęp jest wolny, co umożliwia ludziom kochającym kulturę kontakt z propozycjami z najwyższej
artystycznej półki. Pragniemy również dodać, że wszyscy członkowie Zarządu STP „Dialog” pracują
społecznie, nie pobierając wynagrodzeń za swoją artystyczną i organizacyjną działalność.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG w Koszalinie przez 61 lat działalności zrealizował bardzo
wiele tego typu widowisk. Były to wydarzenia w Teatrze a także bardzo trudne w realizacji plenerze.
Wśród naszych członków są poeci, muzycy, aktorzy, plastycy. Realizacja widowiska światło i dźwięk
są dla naszych członków formą, którą teatr rapsodyczny bardzo często stosuje. Realizacja etiudy
filmowej to inna technika, ale scenariusz, reżyseria, poprawna gra aktorska, poprawna polszczyzna,
prawda historyczna, gra świateł, muzyka - to elementy ważne w każdym wydarzeniu artystycznym.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Film wyświetlany będzie w siedzibie Stowarzyszenia Teatr Dialog w Koszalinie przy ulicy Grodzka 3.
Teatr nasz posiada duży składany ekran oraz projektor, na którym wyświetlane były również na
podstawie podpisanej umowy z Teatroteką Polską - sfilmowane najlepsze spektakle teatralne w
kraju. Teatr z widownią 120 osób, sceną, zapleczem- garderoba i rekwizytornia. Teatr dysponuje
własnym sprzętem ( światła, nagłośnienie itd). Również aktorzy naszego teatru wezmą udział w
etiudzie filmowej. Strony internetowe, Fb i You Tube również obsługiwany będzie przez członków
STP Dialog.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. opracowanie scenariusza 1000,0    

2. reżyseria i nagranie etiudy filmowej 2200,0    

3. Koszty montażu 2300,0    

4. promocja i reklama 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000,0 6000,0 0,0
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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.
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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