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UPROSZCZONA OFERTA P”EAUZACJI ZADAMA PUBUCZNEGO
„7

POUCZaNIE codo sposobu wypełniania oferty:
Orr1e nauy wypełni: w.łecznie W D CWC~l Duswch co”ac”~ :aoJae : [P~L~U Ca-li unI~sorvnr pcv c:scgo[nvcb p:aci~
orz: W pr:yprsach,
Za-naene cwiazdka, np.; „p:beran~elniepoberane” o:narza ~e nałey sl;resłó niewiatawa Opcwe±. :~cstawiaja: ~

prawidłowa. Pr:ykład @~e~a~e!niepobieranie~ :

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, [Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
do którego adresowana jest oferta

Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej,
- . . ~3ielegnowanie2. Rodzaj zadania publicznego .

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
[kulturowej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000172269
Siedziba: ul. Bartosza Gbwackiego 11 32-566 Grojec
Adres do korespondencji: ul. Bartosza G~owackiego 11 32-566 Grojec
[E- mail: elzbietalewickal 6~gmail.com
Tel.:122381150

Elżbieta Lewicka — skarbnik SSG,

2. Dane osoby upoważnionej do składania [Elzbieralewickaa
wyjaśnień dotyczacych oferty (np. imię i nazwisko, .

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) I eresa Majewska - członek,

~rnajewska~sokalwernia. home.pl

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

20— lecie Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiaczek Warsztaty1. Tytuł zadania publicznego . „ .

przygotowawcza na Koncerz Jubileuszowy zespołu.

. . . . „ Data 14.08.2023 r. I Data 31.10.2023 r.2. Termin realizacji zadania publicznego-1 . I . .

rozpoczęcia I zakonczenia

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

Celem głównym zadania jest organizacja wyjazdo\”~ch warsztatów taneczno-muzycznych dla grupy
dzieciecej ZPiT Krakowiaczek. pr~goto\vującvch grupę do x\~stąpienia podczas Koncenu

Jubileuszowego z okazji 20 — lecia działalności zespołu. oraz warsztaty dla kapeli zespołu. która
podczas \v).jazdu opracuje muz\”cznv program. W czasie realizacji zadania 14-osobowa grupa dzieci- 3-
psobowa kapela zespołu. 2 opiekunów dzieci. ~„ rtm opiekun dziecka specjalnej troski. w-”jedzie na
warsztaty przygotowawcze do Murzasichle. gdzie pod kierunkiem wykształconego instruktora oraz
insnukiora ~LIZ\ ki - akompaniatora zespołu ~iaucz\ sic piosenek w” cw icz\ kroki i choreogiafie tanco”.”
regionów: przeworskiego. śląskiego i sądeckiego. które zostaną zaprezentowane podczas koncertu
jubileuszowego w dniu 06.10.2023 roku w Sali MOKSiR w Chrzanowie.

~espół Pieśni i Tańca Krakowiaczek jako jedvn\ tego typu zespół dziala w Powiecie Chrzanowskim na



terenie Gminy Aiwernia. Koncert będzie podsumowaniem jego 20-letniej działalności. .lubileuszowv
koncert ZPiT ..Krakowiaczek” będzie niepowtarzalnym wydarzeniem kulturalnym i niezwykle
eatralnym. Piękne stroje i ukladv choreograficzne przeniosą uczestników wydarzenia w niezapomnianą

podróż Po sztuce ludowej.

Pośrednim celem zadania jest zachęcenie dzieci i mlodzieży. a także osób dorosłych do uczestnictwa w
zajęciach ZPiT ..KrakowiaczeV” co dąje im alternatywną formę spedzania czasu wolnego, oraz umacnia
kożsamość kulturową.

Zadanie adresowane jest do uczestników w zróżnicowanym przedziale wiekowym. zróżnicowanych
zawodowo. Władz i przedstawicieli Samorządów, zaproszonych delegacji zespolów regionalnych.
stowarzyszeń oraz mieszkańców Chrzanowa i innych miejscowości. Szacuje się. że będzie to ok.350
osób. Odbiorcami pośrednimi będą uczestnicy stron internetowych, portali społecznościowych oraz

anatu Yutube. którzy obejrzą relacje filmowe i fotorelacje. Może to być nawet kilka tysięcy odbiorców.

Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów przygotowawczych w Ośrodku Szkoleniowo -

Wypoczynkowym „.Hawrań”” w Murzasichlu jest konieczne, gdyż na naszym terenie nie ma
odpowiedniej wielkości sali baletowej z lustrami koniecznej do przygotowania tanecznego. Ponadto
wyjazd grupy zapewnia pełną frekwencję na zajęciach co jest praktycznie niemożliwe w normałnym
~oku zajęć. Na warsztaty wyjedzie również część kapełi zespołu. która wraz z tancerzami będzie ćwiczyć
repertuar grupy. Ośrodek zapewnia również inne sale, gdzie dodatkowo będzie ćwiczyć kapela zespołu.
Dodatkowym atutem jest fakt, iż ośrodek nie pobiera opłat za wynajęcie sal do ćwiczeń. Przejazd na
warsztaty odbędzie się wynajetym BUSEM. Warsztaty będą obejmowały 12 godzin dydaktycznych i
ędą przeprowadzone w dniach 01. —02. września. Dzieci przygotowane na warsztatach oraz pozostałe

grupy Krakowiaczka zaprezentują się w koncercie zorganizowanym w MOKSiR w Chrzanowie i
zaprezentują 20 — letni dorobek swojej pracy w różnobarwnych strojach. różnych regionów. Partnerem
w realizacji zadania będzie Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni, który oddeleguje pracownika —

instruktora tańca w celu przeprowadzenia warsztatów i który będzie głównym organizatorem koncertu
ubileuszowego.

Przygotowany program będzie mógł być wykorzystany w przyszłości jako oferta kulturalna ZPiT
Krakowiaczek.

Oferent od lat wspomaga ZPiT Krakowiaczek, oddeleguje również swojego członka jako opiekuna
dzieci podczas warsztatów.

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 dluższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia I Sposób monitorowania rezultatówlżródło

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

Liczba osób biorący udział w 21 osób Lista uczestników warsztatów
~wyjazdowych warsztatach taneczno-
muzycznych



Liczba koncertów 1 koncert Dokumentacja fotograficzna

~ Liczba przeprowadzonych godzin 12 godzin Dziennik zajęć
warsztatowych

5. Krótka charakteiystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą~
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca jest organizacją pozarządową i posiada status
organizacji pożytku publicznego. Dziala od 2003 roku. W swoim statucie posiada zapis
dotyczący między innymi ochrony dziedzictwa kulturowego i dlatego od początku swojej

dzialalności wspomaga Zespól Pieśni i Tańca Krakowiaczek dofinansowt~ąc zakup strojów
regionalnych oraz wyjazdy na festiwale i zgrupowania szkoleniowe. W tym celu
stowarzyszenie napisało siedem projektów, które otrzymały dofinansowanie i tym samym
przyczyniły się do rozwoju zespołu oraz jego uczestnictwa w festiwalach, nawet
zagranicznych. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych
promujących folklor. Wśród członków stowarzyszenia znajduje się doświadczony instruktor
choreograf, specjalista tańców ludowych. edukator kultury. pedagog. który posiada 20 — letnie
doświadczenie w tego typu działaniach oraz księgowa. która zajmie się finansową stroną
xojektu. Stowarzyszenie jest również właścicielem elementów strojów. które będą
w5”korzystane w realizacji koncertowej zadania. Członek stowarzyszenia zajmie się
koordynacją projektu. doborem kostiumów i rekwizytów. Księgowa stowarzyszenia w ramach
wolontariatu poprowadzi obsługę księgową projektu. Stowarzyszenie pięciokrotnie korzystalo
z dofinansowania udzielonego przez Powiat Chrzanowski na realizację projektów w ramach
nałych grantów:

- Koncert Jubileuszowy 1 3-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca
.Krakowiaczek” pt. ..Po Strzelance w Alwerni” - 2017 rok
- II Festival Days In Herceg Novi w Czarnogórze - 2018 rok
- Utrwalanie tożsamości kulturowej oraz patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. poprzez
~aukę tańców narodowych i czynne uczestnictwo w obchodach 101 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości na terenie Powiatu Chrzanowskiego —2019 rok
- ..Zakazane Piosenki” — widowisko muzyczno-taneczne jako wyraz patriotyzmu i lekcja
edukacyjna dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego — 2020 rok
- „Raz na ludowo” — promocja kultury ludowej w Powiecie Chrzanowskim poprzez koncerty
letnie ZPiT Krakowiaczek — 2022 rok

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN . .zrodel

~ Noclegi i wyżywienie dla 3600

1 [ uczestników
~ warsztatów wraz z instruktorami
~ i opieką

2 Usługa transportowa na 1400
~ warsztaty

3 Prowadzenie warsztatów 1200
. (wolontariat)

~ Obsługa księgowa projektu 300
(wolontariat)

Suma wszystkich kosztów realizacji 6500 5 000 1500
zadania



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

I) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pozytku publicznego oferenta~tówj~
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego:
3) oferenr I oferencr składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* I—z eg-af)a3° z opłacaniem nalezności z tytułu zobowiązań

podatkowych:
4) oferent* J eferenciz skladający niniejszą ofertę nie zalega(~ją)* I_zalegafja~* z oplacaniem nalezności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne:
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* ~4aściwa-ewidencj≠
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 takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyly stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami ° ochronie danych osobowych.

~ Data ...~

(podpis osoby upowaznione~ lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadozeń
woli w imieniu ofereniów) -


