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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 Miośników Opery i Operetki w Szczecinie , Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000064800, Kod pocztowy: 70-540, Poczta: Szczecin, Miejscowość:
Szczecin, Ulica: Korsarzy, Numer posesji: 34, Województwo: zachodniopomorskie, Powiat: Szczecin
, Gmina:m. Szczecin, Strona www: , Adres e-mail: dotka1953@o2.pl, Numer telefonu: 782350453,
 
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)

Dorota Walkowiak
 
Adres e-mail: dotka1953@o2.pl Telefon: 782350453

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spektakl muzyczny na podstawie opery ,,Czarodziejski Flet”
W. A. Mozarta.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.06.2022 Data
zakończenia

15.09.2022

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

Oferta realizacji zadania publicznego jest zadaniem realizowanym o zasięgu regionalnego, czyli min.
2 powiaty (m. Szczecin, pow. policki).

Praca nad spektaklem pozwoli w harmonijny sposób połączyć dzieci ze środowiska
wielokulturowego, w tym dzieci przybyłe do Polski z Ukrainy po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego,
oraz stworzyć przestrzeń do integracji i przełamywania barier w budowaniu więzi społecznych.
Będzie to również okazja do nabywania kompetencji międzykulturowych. Wystawienie spektaklu,
który w wymiarze wieloaspektowym wspiera integrację kilku narodowości, w tym uchodźców z
Ukrainy.

Koncepcja spektaklu muzycznego jest na podstawie opery ,,Czarodziejski Flet” W. A. Mozarta.
Osadza opowieść w świecie dziecięcej wyobraźni. Akcja dzieje się w pokoju dziecięcym, w którym
dzieci opowiadają sobie baśniową historię. Spektakl otwiera motyw muzyczny z pierwszej arii
Papagena, na której jedna z dziewczynek przybiega do pozostałych z książką. Zaczynają one kreować
historię księcia ratującego księżniczkę, a wszystkie magiczne wydarzenia są przez nie
wyimaginowane. Spektakl o potędze wyobraźni, sile opowiadania bajek i cudzie ludzkiej
kreatywności. W spektaklu biorą udział dzieci uczące w szkole międzynarodowej SAIL International
w Szczecinie oraz soliści Opery na Zamku w Szczecinie pochodzenia ukraińskiego: Victoria Vatutina
(sopran), Pavlo Tolstoy (tenor). Na scenie podczas spektaklu wystąpią członkowie orkiestry Opery
na Zamku pochodzenia ukraińskiego, pod batutą Bartosza Olejnika.

Celem głównym oferty realizacji zadania publicznego jest:
- wychowywanie aktywnych, świadomych i wymagających słuchaczy operowych,
- zdobywanie nowych widzów – słuchaczy operowych i operetkowych,
- popularyzacja dzieł polskiej i światowej literatury operowej i operetkowej,
- krzewienie w społeczeństwie przywiązania do szczecińskiej opery i operetki,

Praca na próbach będzie okazją do nabycia kompetencji międzykulturowych. W ramach
zgłoszonego zadania wnioskujemy o finansowe wsparcie przedsięwzięcia, które zamierzamy
przeznaczyć na wynagrodzenia części kadry zaangażowanej w realizację zadania.

Wstęp na spektakl będzie bezpłatny.

Wszystkie działania w trakcie realizacji projektu zostaną dostosowane do potrzeb beneficjentów w
celu spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej - działania będą realizowane w pomieszczeniach wolnych
od barier poziomych i pionowych. Jeśli będzie potrzeba - zapewniony zostanie wstęp do budynku
osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli ze względów technicznych lub prawnych nie będzie możliwe zapewnienie dostępności osobie
ze szczególnymi potrzebami w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 1 i 3 (minimalne wymagania), to
zobowiązujemy się zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, polegający w szczególności na:
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a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby
b) zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami,
c) wprowadzeniu odpowiedniej organizacji w miejscu realizacji zadania publicznego, która
zabezpieczy potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie i umożliwi
uczestnictwo w projekcie.

Miejsce realizacji

- Opera na Zamku w Szczecinie (warsztaty reżyserskie) 20.06.2022 - 21.06.2022 godz. 10.00 - 14.00
(sala kameralna)
- Opera na Zamku w Szczecinie (spektakl) 21.06.2022 r., godz. 14.00 (sala główna)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

1 spektakl (21.06.2022) 250 osób dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Od 1994 r. przy Operze na Zamku funkcjonuje Stowarzyszenie Miłośników Opery i Operetki
(SMOiO), które powstało z inicjatywy szczecińskich melomanów muzyki operowej: Haliny Drabek,
Barbary Zielińskiej- Kwietniowskiej, Ludwika Kwietniowskiego i Romana Kraszewskiego. Celem
Stowarzyszenia jest wychowywanie aktywnych, świadomych i wymagających słuchaczy operowych;
rozwijanie wiedzy o operze, operetce i jej twórcach; popularyzowanie dzieł polskiej i światowej
twórczości operowej, operetkowej, baletowej i musicalowej; popieranie i propagowanie działalności
Opery na Zamku. Program Stowarzyszenia realizowany jest w czasie cotygodniowych spotkań, w
trakcie których melomani zrzeszeni w SMOiO rozszerzają swoją wiedzę z zakresu życia i twórczości
kompozytorów operowych; poznają dzieła operowe i operetkowe w wydaniu tradycyjnym i
nowatorskim; uczestniczą w prelekcjach obrazujących kierunki rozwoju sztuki operowej; zagłębiają
się w tajniki sztuki baletowej i podziwiają dzieła największych choreografów baletowych świata;
spotykają się z artystami Opery na Zamku; mają kontakt z młodymi wokalistami i instrumentalistami
ze szczecińskich szkół muzycznych i Akademii Sztuki; korzystają z dostępu do aktualnych
wiadomości z zakresu muzyki dzięki czasopismom prenumerowanym przez SMOiO "Muzyka 21",
"Twoja Muza". Przewodniczącą SMOiO jest Dorota Walkowiak.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Do najważniejszych naszych działań można zaliczyć:
- organizację 25 lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Opery I Operetki
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Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
- dzieci i młodzież ze SAIL International,
- artyści Opery na Zamku w Szczecinie: Victoria Vatutina (sopran), Pavlo Tolstoy (tenor)
- student Akademii Sztuki w Szczecinie: Jakub Czerwonka

Zasady rzeczowe:
- sala prób,
- scena główna,
- kostiumy i scenografia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie dla muzyków orkiestry
(umowa o dzieło)

2 500,00    

2. Wynagrodzenie dla choreografki
(umowa o dzieło)

2 500,00    

3. Wynagrodzenie dla akompaniatorki
(umowa o działo)

500,00    

4. Wynagrodzenie dla inspicjentki
(umowa zlecenie)

250,00    

5. Wynagrodzenie dla obsługi spektaklu
(umowa zlecenie)

4 250,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

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;
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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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