
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 067f-cecc-0766

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 Autorów Polskich oddział Kołobrzeg ul. Rybacka 7b/17 78-100 Kołobrzeg,
Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Stowarzyszenie Autorów Polskich Kołobrzeg:
KRS0000145987, Kod pocztowy: 78-100, Poczta: Kołobrzeg, Miejscowość: Kołobrzeg, Ulica:
Rybacka , Numer posesji: 7b, Numer lokalu: 17, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat:
kołobrzeski, Gmina:m. Kołobrzeg, Strona www: -, Adres e-mail: renomastyl@poczta.fm, Numer
telefonu: 666150479,
 
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)

Marian Jedlecki
 
Adres e-mail: renomastyl@poczta.fm Telefon: 666150479

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kołobrzeska Noc Poetów 2022

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.06.2022 Data
zakończenia

24.06.2022

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

Zapoznanie amatorskich środowisk twórczych miasta i gminy Kołobrzeg z profesjonalnymi formami
twórczości literackich pisarzy i poetów uczestników imprezy literackiej z całego kraju. Poprzez takie
działanie umożliwiamy wymianę doświadczeń poetom i pisarzom amatorom , nawiązywanie
kontaktów z profesjonalnymi twórcami , poznawanie ich warsztatów twórczych, nawiązywanie
kontaktów zawodowych

Miejsce realizacji

14.06. 2022 - zjazd uczestników
15.06.2022 - Dzień wolny od zajęć
17.06.2022 - godz .18.00 - w ramach obchodów X Kołobrzeskiej Nocy Poetów oraz XV- lecia
Nadmorskich Spotkań Literackich - miejsce - sala Widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury w
Kołobrzegu - w ramach inauguracji w/w imprez - w części artystycznej prezentuje program profesor
Stanisław Górka pt. "Ach Panie Panowie" liryczny recital , w którym Stanisław Górka wykonuje
utwory ze swoich spektakli a także autorstwa Mariana Hemara, K . Gałczyńskiego, Bułata Okudżawy,
Agnieszki Osieckiej, Włodzimierza Wysockiego, Jeremiego Przybory
Podczas trwania imprezy wręczone zostaną dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
członkom Stowarzyszenia Autorów Polskich Kołobrzeg, Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Zarządu
Głównego SAP Warszawa, dyplomy od Zarządu SAP Kołobrzeg- za duże zaangażowanie w prace
organizacyjne podczas organizacji plenerów literackich
18.06.2022 - cd imprezy prezentacja twórczości uczestników pleneru - miejsce - Sala Koncertowa w
Ratuszu Miejskim w Kołobrzegu - oprawa muzyczna - WAnda Stańczak, Beata Kułaga, Janusz
Strugała, Maciej Wódz
19.06.2022 - kiermasz książek autorstwa uczestników imprezy literackiej
20.06.2022 - warsztaty teatralne , prowadzi profesor Stanisław Górka
21.06.2022 - cd, warsztatów teatralnych w Kołobrzegu
22.06.2022 - kiermasz książek uczestników imprezy literackiej miejsce - DomWczasowy SPA
KIELCZANKA
23.06.2022 - uroczyste zakończenie pleneru połączone z piknikiem
24.06.2022 - wyjazd uczestników

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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integracja środowisk twórczych z kraju
i mieszkańców gminy Kołobrzeg ,
umożliwienie nawiązania kontaktów
młodym twórcom ze szkól średnich z
profesjonalnymi środowiskami
poetyckimi poprzez dyskusje
warsztatowe. poprzez realizację
założeń pokażemy iż Kołobrzeg to
środowisko o bogatym dorobku
literacki- kulturalnym

Impreza Literacka
adresowana jest szczególnie
dla amatorów pisarzy i
poetów, którzy nie mają
możliwości ukazania swojej
twórczości na szerokim
forum, a także umożliwienie
amatorom konsultacji z
krytykami literackimi w celu
nauki warsztatu Literackiego

Informacja wki .net, , plakaty
mediach lokalnych o
terminie i miejscu imprez, w
gazecie kołobrzeskiej, inf
kolobrzeg.pl, miasto
kolobrzeg , poetycki.net,
plakaty na mieście i szkołach
na terenie miasta Kołobrzeg

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Autorów Polskich Kołobrzeg - zrzesza twórców literatury zarówno piszących
amatorsko oraz profesjonalistów zrzeszonych w Związku Literatów Polskich
Poprzez organizowane warsztaty literackie prowadzone przez profesjonalnych krytyków ,
umożliwimy pogłębianie wiedzy poprzez zajęcia praktyczne. Nauka jest bezpłatna Imprezę
poprowadzi Wanda Stańczak z Warszawy oraz Henryk Kamiński z Białegostoku

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

imprezy tego typu organizujemy od 15 lat. Organizatorami są osoby o bogatym i wieloletnim
doświadczeniu w animowaniu działalności kulturalnej. z min 30 letnim stażem Wydano drukiem 6
antologii poplenerowych Antologie w kolorze są do wglądu

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wkład pracy społecznej członków Stowarzyszenia Autorów Polskich Kołobrzeg, wydane drukiem
antologie poezji z wszystkich plenerów literackich organizowanych przez SAP Kołobrzeg

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Honoraria, 1 600,00    

2. - 0,00    

3. Druk reklamy, plakatów,,zaproszeń, 1 100,00    

4. - 0,00    

5. - 0,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 700,00 1 000,00 1 700,00
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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)
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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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