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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: Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000264611, Kod pocztowy: 71-899, Poczta: Szczecin,
Miejscowość: Sczecin, Ulica:Modrzewskiego, Numer posesji: 10, Numer lokalu: 1, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin, Gmina:m. Szczecin, Strona www: , Adres e-mail: osa-
ak2@wp.pl, Numer telefonu: 697253615,
 
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)

Tomasz Osak
 
Adres e-mail: templariusze@gmail.com Telefon: 
697253615

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XII Templariada w Szczecinie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.06.2022 Data
zakończenia

25.07.2022

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

W tym roku po raz 12 przeprowadzimy nasze wydarzenie, po raz kolejny na terenie Płoni, w
miejscu, w którym planujemy posadowić Park Historyczny. Motywem przewodnim są koncerty
muzyki dawnej oraz warsztaty, pokazy kultury dawnej, rzemiosła i rekonstrukcja XIII w., w których
weźmie łącznie ok 100 rekonstruktorów oraz mieszkańcy regionu.

Termin wydarzenia to 25-26.06.2022 r. Wydarzenie rozpoczniemy w piątek od postawienia
średniowiecznego obozu i zaprosimy gości i partnerów na spotkania, warsztaty, rozmowy, wymianę
doświadczeń i do nawiązywania nowych kontaktów. Oficjalny harmonogram wydarzenia planujemy
rozpocząć w sobotę, do niedzielnego popołudnia. Ta formuła doskonale sprawdziła się w
poprzednich edycjach. Przyjazd uczestników zaplanowany jest na czwartek i piątek.
Również infrastruktura na potrzeby wydarzenia będzie rozstawiana w czwartek i piątek, tak aby
stworzyć miejsce dla uczestników pod integrację, rozmowy, wymianę doświadczeń.

Sobota i niedziela do godzin popołudniowych to główne dni przeprowadzenia koncertów i
większości pokazów historycznych.
Zaplanowane są 3 koncerty muzyki dawnej w wykonaniu zespołu muzyki dawnej. Zespół udostępni
również swoje rekwizytorium w trakcie wydarzenia i będą prowadzone prelekcje nt. instrumentów
oraz muzyki dawnej i tradycyjnej.
Planujemy zaprezentować ok 10 warsztatów i pokazów rzemiosła dawnego np. tradycyjnego i
artystycznego kowalstwa, obyczajów panujących w regionie, tworzenia ubioru i rekwizytów
tradycyjnymi metodami (w tym przeprowadzonych przez członków stowarzyszenia i
uczestników/wolontariuszy). Warsztaty, prelekcje i pokazy mają dać szansę uczestnikom
doświadczyć i poznać nowe dla nich obszary, wynieść ciekawą wiedzę i samodzielnie stworzyć
rekwizyty czy nabyć nową wiedzę, którą będą mogli później rozwijać i kontynuować samodzielnie
oraz w trakcie kolejnych podobnych wydarzeń. Przygotowane zaplecze pozwala przenieść się
uczestnikom i widzom w czasie. Organizatorzy w części zapewniają stroje uczestnikom, tak aby
mogli oddać się tym bardziej atmosferze. Tym samym pozwalamy uczestnikom odgrywać role w
przedstawionych wydarzeniach, odtworzonych obyczajach, a tym samym wypróbować grę aktorską
uczestników, walczyć z tremę i publicznymi występami. Prezentujemy w ten sposób publiczności
kulturę, wygląd, ubiór, wyposażenie, a także obyczaje mieszkańców naszego regionu na przestrzeni
wieków. Otczający nas teren jest cenny przyrodniczo, dlatego w trakcie wydarzenia
przeprowadzimy również prelekcje i warsztaty np. przyrody i ekologii, zwiedzimy z przewodnikiem
okolice w celu poznania ziół i roślin pożytecznych oraz do wykorzystania m.in. w kuchni.

Udział w wydarzeniu, jak zawsze jest bezpłatny.

Zapewniona zostanie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie jest plenerowe,
teren równy, bez progów, schodów czy innych ograniczeń. Organizator zapewnia pomoc
niepełnosprawnym (uwzględnienie infrastruktury, sanitariatów dla niepełnosprawnych). Uczestnicy
będą korzystali z pomocy moderatorów i uczestników-rekonstruktorów oraz opiekunów. W razie
uczestnictwa osób wymagających szczególnej opieki, uczestnicy w ramach wolontariatu oraz osoby
z obsługi/pomocy technicznej wydarzenia będą wspierać takie osoby. Na miejscu będą tłumacze i
osoby do pomocy zarówno w poruszaniu się jak i komunikowaniu.

Odbiorcami naszych wydarzeń są rodziny z dziećmi, młodzież i uczniowie, mieszkańcy regionu,
lokalni rzemieślnicy. Podobnie jak w zeszłym roku zaprosimy dzieci z domu dziecka i świetlicy
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Caritas. Postaramy się zaadresować nasze wydarzenie również do uchodźców z Ukrainy. Najbardziej
aktywnymi uczestnikami są głównie uczniowie/młodzież szkolna, oraz pasjonaci historii z regionu.
W ramach wydarzenia oferent i partnerzy zaangażują się również jako wkład osobowy (koordynacja,
prowadzący prelekcje, etc) o czym w dalszej części. Zawsze dbamy o udział w naszych wydarzeniach
uczniów lokalnych szkół i młodzieży wykluczonej i w trudniejszej sytuacji.

Wydarzenie jest plenerowe, w trakcie przygotowań wykorzystane zostaną rekwizyty organizatorów,
wynajęte nagłośnienie, namioty, stoły, ławy, przygotowane zabezpieczenie medyczne, ochrona,
przygotowane częściowe wyżywienie/poczęstunek dla uczestników, nocleg dla części osób.

Organizatorzy, partnerzy oraz uczestnicy wykorzystują do stworzenia atmosfery bardzo dużą liczbę
własnych średniowiecznych rekwizytów, eksponatów, namiotów, zbieranych od powstania
nieformalnej grupy, tj od 2002 r. Wykorzystane zostanie również zaplecze techniczne, auta,
drukarki, laptopy, wszelkie i niezbędne materiały do prawidłowego przygotowania wydarzenia.
Postaramy się we we własnym zakresie stworzyć podest średniowieczny lub scenę.

Partnerami medialnymi dotychczas zawsze są m.in. Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, portal wSzczecinie.pl, Kurier/Głos, Radio Szczecin, TVP3 Szczecin. W 2019
roku np, przygotowany został film promocyjny wydarzenie przed imprezą i był wyświetlany w
pociągach Regio w województwie dzięki wsparciu Marszałka.

Informacja o dofinansowaniu przekazywana będzie w ramach wymienienia dofinansowania i logo
na materiałach promocyjnych, drukowanych i elektronicznych (w zależności jakie powstaną).
Przygotowane zostaną ulotki, plakaty, treści do postów w internecie i artykułów promocyjnych.
Informacja o dofinansowaniu będzie również przekazywana bezpośrednio podczas trwania imprezy
w formie odtwarzanego nagrania lub mówiona, a także w prasie.
Informacja o dofinansowaniu pojawi się również na stronach internetowych oraz portalach
społecznościowych organizatora, partnerów, uczestników i rekonstruktorów z Polski.
Działania informacyjne i promocyjne będą polegały przede wszystkim na promocji w internecie i
rozpowszechnieniu plakatów oraz ulotek i prasie opisujących wydarzenie po polskiej oraz -
niemieckiej stronie a także przekaz ustny uczestników. W trakcie wydarzenia zostaną ustawione
tablice informacyjne z danymi dot. dofinansowania i partnerów.
Jeśli środki na to pozwolą z wydarzenia zostanie sporządzona relacja filmowa i fotograficzna.
Powstanie film promocyjny z wydarzenia z informacją o źródłach dofinansowania.

Templariada w Szczecinie to szeroko pojęte plenerowe wydarzenia kulturalne i edukacyjne
skupiające środowiska zainteresowane działaniami na rzecz promocji i zachowania kultury, tradycji,
historii regionu Polski oraz Niemiec w barwnej oprawie historycznej. Templariadę
przeprowadziliśmy po raz pierwszy w 2008 r. w Chwarszczanach, poprzedniej siedzibie
stowarzyszenia. Spotkania z Historia Pomorza Zachodniego to inicjatywa rozpoczęta w Szczecinie w
lutym 2017 r., jako połączenie projektu edukacyjnego grup lokalnych oraz szkół partnerskich z Polski
i Niemiec. W ramach kilkudniowego wydarzenia odbywają się koncerty muzyki dawnej, różnorodne
warsztaty (w tym rzemiosł dawnych), interaktywne pokazy i prelekcje. Wcześniej działaliśmy na
Zamku Książąt Pomorskich, na hali SDS i hali przy ul. Narutowicza, zawsze tworząc przy tym
odpowiednią oprawę historyczną, stawiając imponujący obóz historyczny, wraz z kramami i
rzemiosłem. Dzięki zaangażowaniu wielu różnych grup
szczecińskich, stowarzyszeń i partnerów z Polski i Niemiec z okresu od X w. aż po okres grup XV w.
osiągnęliśmy cykliczny charakter wydarzeń, które mamy nadzieję wpiszą się na stałe w kalendarium
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roczne miasta i województwa. Liczymy, że stworzenie Parku przyczyni się do poszerzenia oferty
kulturalnej miasta i będzie niebawem częścią wizerunku Szczecina i jego wydarzeń kulturalnych i
historycznych. Sukces poprzednich wydarzeń utwierdził organizatorów i partnerów o potrzebie
przeprowadzenia kolejnych edycji tej imprezy. Dzięki temu nasze wydarzenie zyskało w regionie
unikatowy charakter.

Miejsce realizacji

Szczecin - Płonia, polana przy ul. Aksamitnej

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

relacja fotograficzna i video, materiały
promocyjne

komplet po 1 wykonanie i archiwizowanie

warsztaty i pokazy 10 przeprowadzenie,
dokumentacja

koncerty 3 przeprowadzenie

spotkania integracyjne 2 dni przeprowadzenie

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

Charakterystyka oferenta

W ramach Oferenta – Stowarzyszenia – działa 25 czynnych osób związanych z tematyką wydarzenia.
Prezes Tomasz Osak oraz Stowarzyszenie w 2018 r. zostało odznaczone przez Marszałka p. Olgierda
Geblewicza Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za działania w sferze kultury na rzecz
Województwa Zachodniopomorskiego, a także wyróżnione przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Stowarzyszenie przeprowadziło dotychczas kilkanaście wydarzeń międzynarodowych o charakterze
sportowym i kulturowym lub skierowanym do młodzieży zarówno w Szczecinie jak i na terenie
województwa, z których część było wspieranych przez środki pozyskane w ramach projektów z
Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego lub FWPN, YOUTH, PNWM, INTERREG IV A.
W Spotkaniach z Historia bierze udział bardzo dużo liczba publiczności, młodzież szkolna, rodziny i
lokalni rzemieślnicy. Po każdym wydarzeniu otrzymujemy pozytywne informacje zwrotne w celu
przeprowadzenia kolejnych spotkań historycznych, muzyki dawnej i towarzyszących temu wystaw i
prelekcji w szkołach. W poprzednich latach wydarzenie prezentowało oprawę historyczną od X w.
do II Wojny Światowej, wraz z koncertami i barwnym przemarszem przez miasto, co poskutkowało
dużym sukcesem wydarzenia i odznaczeniem Stowarzyszenia orderem przez Marszałka. W
poprzednich latach przyjechali do nas uczestnicy m.in. z Anglii, Niemiec, Rosji i Francji. W
warsztatach, zawodach, koncertach i pokazach bierze zawsze udział duża liczba młodzieży i
pozostałych uczestników. W poprzednich edycjach m.in. obyły się również Mistrzostwa Polski
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SoftSword, Turniej Profesjonalnych Walk Rycerskich międzynarodowej federacji WMFC, barwny
przemarsz przez miasto z husarią, ułanami, muzyką dawną, oraz wiele innych.
W Szczecinie braliśmy udział w wielu wydarzeniach m.in. w 2010 r. przeprowadzaliśmy serię
prelekcji w szkołach, zawody walk przy okazji innych większych wydarzeń, prowadziliśmy otwarte
treningi walk rycerskich w szkołach, nieodpłatnie wspieraliśmy wydarzenia jak Przemarsz Trzech
Króli i uświetnialiśmy inne wydarzenia atrakcjami z zakresu kultury Średniowiecza. Stowarzyszenie
jest wspierane przez zawodników i miłośników historii z całej Polski.
Członkowie Stowarzyszenia wykazują się dużym doświadczeniem również w prowadzeniu pokazów
dla publiczności oraz dzieci. Członkowie Stowarzyszenia brali również udział w latach poprzednich w
Mistrzostwach Świata Walk Rycerskich i prowadzą warsztaty jak i treningi w walkach rycerskich i
łucznictwie. Co daje zarówno kompetencje jak i niezbędne kontakty. Stowarzyszenie współpracuje z
licznymi stowarzyszeniami, podmiotami i organizacjami (m.in. Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Fundacja
Akademii Muzyki Dawnej). Oprócz tego grupy zaproszone do pomocy w wydarzeniu również
wykazują się dużą znajomością tematu, działają na rzecz promocji regionu, sportu lub kultury i
historii. Kwalifikacje osób biorących udział w wydarzeniu, doświadczenie w organizacji podobnych
wydarzeń, zadań z młodzieżą, sportu, promocją kultury i regionu, przybliżaniem historii i tradycji
regionu są wypracowywane przez wiele lat organizacji i udziale w wydarzeniach nie tylko w Polsce
ale i zagranicą. Dodatkowo zaproszeni goście, grupy oraz uczestnicy warsztatów dbać będą o jak
najlepsze wykonanie przewidzianych zadań. Doświadczenie Oferenta gwarantuje pełną, terminową,
rzetelną oraz i profesjonalną realizację zadań. Również dzięki doświadczeniu prywatnemu oraz
zawodowemu poszczególnych członków możliwości przeprowadzenia zaplanowanych wydarzeń
będą dalece pomocne. Jakość przeprowadzonych wydarzeń zapewnią nie tylko członkowie
Stowarzyszenia, goście i zaproszone grupy, ale również prowadzący warsztaty z całej Polski,
doskonale znający się w danej dziedzinie.
Stowarzyszenie brało również udział nieodpłatnie w wielu wydarzeniach organizowanych przez inne
stowarzyszenia, urzędy gmin, powiatów, muzea, (Noc Muzeów, dni gmin, przemarsz 3ch króli w
Szczecinie, finały WOŚP, etc.).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

j.w.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
W ramach Oferenta – Stowarzyszenia – działa 25 czynnych osób związanych z tematyką wydarzenia.
Prezes Tomasz Osak oraz Stowarzyszenie zostało odznaczone przez Marszałka p. Olgierda
Geblewicza Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, a także przez Prezydenta Miasta
Szczecin. Stowarzyszenie przeprowadziło dotychczas kilka wydarzeń o charakterze sportowym i
kulturowym lub skierowanym do młodzieży, z których kilka było wspieranych przez środki
pozyskane w ramach projektów (FWPN, YOUTH, PNWM, INTERREG IV A). Stowarzyszenie brało
również udział nieodpłatnie w wielu wydarzeniach organizowanych przez inne stowarzyszenia,
urzędy gmin, powiatów, muzea, (Noc Muzeów, dni gmin, przemarsz 3ch króli w Szczecinie, finały
WOŚP, etc.). Członkowie Stowarzyszenia wykazują się dużym doświadczeniem również w
prowadzeniu pokazów dla publiczności oraz dzieci. Członkowie Stowarzyszenia brali również udział
w latach poprzednich w Mistrzostwach Świata Walk Rycerskich i prowadzą warsztaty jak i treningi w
walkach rycerskich i łucznictwie. Co daje zarówno kompetencje jak i niezbędne kontakty.
Stowarzyszenie współpracuje z licznymi stowarzyszeniami, podmiotami i organizacjami (m.in.
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Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Fundacja Akademii Muzyki Dawnej). Oprócz tego grupy zaproszone do
pomocy w wydarzeniu również wykazują się dużą znajomością tematu, działają na rzecz promocji
regionu, sportu lub kultury i historii. Kwalifikacje osób biorących udział w wydarzeniu,
doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń, zadań z młodzieżą, sportu, promocją kultury i
regionu, przybliżaniem historii i tradycji regionu są wypracowywane przez wiele lat organizacji i
udziale w wydarzeniach nie tylko w Polsce ale i zagranicą. Dodatkowo zaproszeni goście, grupy oraz
uczestnicy warsztatów dbać będą o jak najlepsze wykonanie przewidzianych zadań. Doświadczenie
Oferenta gwarantuje pełną, terminową, rzetelną oraz i profesjonalną realizację zadań. Również
dzięki doświadczeniu prywatnemu oraz zawodowemu poszczególnych członków możliwości
przeprowadzenia zaplanowanych wydarzeń będą dalece pomocne. Jakość przeprowadzonych
wydarzeń zapewnią nie tylko członkowie Stowarzyszenia, goście i zaproszone grupy, ale również
prowadzący warsztaty z całej Polski, doskonale znający się w danej dziedzinie. Ponadto
Stowarzyszenia oraz uczestnicy będą udostępniali swój sprzęt i wyposażenie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. pokazy historyczne i koncerty 5 000,00    

2. koordynator i pomoc techniczna 0,00    

3. Ubezpieczenie wydarzenia 800,00    

4. zabezpieczenie medyczne i ochrona 2 000,00    

5. relacja zdjęciowa i filmowa 1 200,00    

6. promocja, przygotowanie grafik
materiałów promocyjnych, druk,
reklama płatna

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 5 000,00 5 000,00

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* ;
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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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