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Załącznik nn

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty
Oteite należy y”peinić awłącznie w bbtazh pustych polach. zgodnie z instnzkdami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zazr,ac.zen:e gmiazdką, npz ‚„cobieranie”Vniepobbranb” oznaca. ze należy skreslio nMażoayą cdpcąsedź. pozcsmoiajnc
prawidłową. Przykład: cbąe#aeie”!niepobieraniel

L Podstawowe informacje o złożonej ofercie

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

2. Rodzaj zadania publicznegon podtrzymywania i upowszechniania ti”adyci narodowej. pie[eginowania

polskości oraz rozwoju świadomości nai-odowi. obywatelskiej kuituro\yei

lI. Dane oferenta(-tów)

Spektakl teatralny „Sz0b[ą i sercem” na podstawie pamiętnika

kpt. Józefa Patelskiego, dziedzica Kwaczały

lOrnaja2O22: 2. Termin realizacji zadania publicznego”1
Data

„ 20 lutego 2022[ Data
: rozpoczęcia zakończenia

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

[Przedmiotem realizacji zadania jest przygotowanie spektaklu teatralnego ożyciu i działalności kpt. Jczef
:Patelshiego (1305 — 1857), uczestnika powstań narodowych XIX wieku, dziedzica Kwaczały (1832 —1862).
[bohatera narodoweoo odznaczonego Kr:yzem Virtuti Mihtari, działacza na rzecz dobroczynności w „Krakole.

Zadanie będzie realizowane w siedzibie Teatru Ludowego Tradycja, tj. Domu Ludowym w Okleśnej, tóre go

1pomieszczenie są nam użyczane od 27 lat. Spektaid będzie reżyserowany przez Rafała Sadowskiego,

:scenariusz Zbigniew Klatka, adaptacja scenariusze do warunków scenicznych Marcin Kobierski

Cdbiorcy to mieszkańcy powietu chrzanowskiego, z którymi połączone były losy bohatera spektaklu pa-nieć O

kpt. J. Patelskim jesz zachowana, nn in. jest patronem ulic w K”.z”ec:aie i Alwerni, a także w Ch rzanow5

Patronuje też Szkole Podsiawowej i bibliotece publicznej w lkwaczaie, której był założycielem w iSEt rok LI. W

tej bibliotece znajdują się książki i publikacje o nim, w tym jego pamiętniki. Popularyzacją jego doko

zajmuję się Stowarzyszenie Sympatyków i Przaciół Kwaczały. Mimo to wiedza ojego życiu i pożyte9ęj

młodzieży, jego patriotycznej postawy, kiedy walczył w powstaniach i działał charytatywnie w }Krako..1ie, ma

J 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

„Teatr Ludowy Tradycja Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia, KRS 0000142239.
Okieśna W. Nowcwiejske 5,32-566 Alwernia. adres do korespondencji jw., ij,,:.,::i 122831675,
728 861 895

2 Dane osoby upowaznionej do składania

__________________________________

1i
wyjasnien dotyczac ch oferty (np lm,e I nazz isko

„
l lii I I

numer telefonu, adres poczty eiektronicznej) jbg”pk „ „ „

-

lIl. Zakres rzeczowy zadania publicznego

_____

I. Tytuł zadania publicznego



rzec: komcatartów osierocon”ych chropców. Przyktac gccny do nasiadewania. Sc:ektakl przyczyn się ćo
przyc:izenta Uczestniśom h;stor;: lckane, rozbudzenia postaw patriotycrych I szacunk.. do ośalnego
dziedzictwa. Będzie rownież naszym hołdem wdzięczności oraz przypomnieniem tej szlachetnej ogromnie
zasluzonej postaci dla Kwaczay, Alwerni, Chrzanowa i Krakowa. W celu rozpropagowania projektu
przeprowadzona zostanie kampania reklamowa poprzez kolportaż folderów (programy teatralne), ulotek,
plakatów, banerów zaproszeń, przekazanie informacji dla mediów, szkół podstawowych, umieszczenie
informacji w mediach spotecznościowych.

W calu oddania czasu epoki (X:X w.) zostaną cokupione stroe historyczne i ekwEzyty o:dające rea!ia, w
których ży” oohater spektak.u.

Pokaz przedpremierowy oraz prapremiera spektaklu odbędą się Vi Okleśrej, a w Kwaczale premiera
rodowiskowa, której będzie towarzyszyć wystawa pamiątek związanych z kpt. Patelskinn, Ponadto odbędzie
ię przedstawienie w Chrzanowie (sala MOKSIR w Chrzanowie). Wstęp będzie bezpłatny. Po wakacjach, już
poza projektem spektakl będzie oferowany szkotom podstawowym i mieszkańcom we wszystkich gminach
powiatu chrzanowskiego.

Do realizacji zadania będzie powołany 20-osobowy zespół teatru (młodzież i dorośli), rekrutujący się z całego
powiatu chrzanowskiego. Wykorzystamy posiadane sprzęty oświetleniowe i dźwiękowe oraz niektóre
ko S t; omy

dnia 24 kwietnia 2003 r. O dziatalności pożytkuRodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z
publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 201 Br. poz. 450, z późn zm.).

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów(wartość
- .

-.. docelowa)
Pokaz c2edprenierowy spektaiślu Ok. 80 osób

Sposób monitorowania rezultatów/źródło
informacji o osiągnięciu wskaźrtika

LIsta zaproszonyci-, dokurertaca
djeciowa

Praorerriera spektaklu OK. 180 osób Lista zaproszonych. do<orenaa
zdęciowa i filmcwa, foldery

Premiera środowiskowa w Kwaczalpektakle Dokumentacja zdjęciowa, plaka
spektakl w Chrzanowie

krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasob,kórebęd
wykorzystane w realizacji zadania

teatr Ludowy Tradycja działa od i99S roku. w tym czasie zreaflzował 19 znaczących Kwartościowyr.h)
premier. Pcprzedzity je w okresie początkowej dziaalności crzedstawier,ia obrzędowe dzialalrcść
goc. śp e.yaczyc (żeńska męska) Póź:nieJ z”eazowano apekta:Ke insc”owane rolklorenn a
nastęcnie klasyka (m.in.,, Chłoccy” S. Grochow”aka. Zemsta” A. Fredry, Ożenek” N. Gogc”a
„Oświsccznz A. Czechowa).. by od K k”onasu lat ccraz częściej zajmować się io.Kanymi hlstcrati i
cc9atearrl Tak powstały m.in. „Ba!”ada o Alwerni”, Moje rzeźby ożyły o rzeżbia-zu ludowy:r z
Rybnej (Michał Gier) „ „Spowiedź w drewnie” o rzeźbiarzu ludowym z Gorzenia k. Wadowic (Jędr:ej
Wo\.yro), Historia żółtej ciżemki”, wg A. Domańskiej. której główny bohater pochodził z Poręby Żegęy
Teatr zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym czterokrotnie Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzict.ya
Narodowego za najlepsze spektakle, Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkara
lNagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego. Teatr posiada też odznaczenie Zasłużony dla Kułt.ry
Pclskiej”

Stowarzyszenie korzystało z dofinansowania powiatu chrzanowskiego na realizację 2adaria
:P Historia żółtej ciżemki” w roku 2019 w kwocie 6500 zł.

Nazwa rezultatu



Do realizacji zadania będzie powołany 20-osobowy zespół teatru (młodzież i doroś[Ą. rekrutujacy SIĘ Z

całego powiatu chrzanowskiego. Wykorzystamy posiadane sprzęty oświetleniowe i dźwiekowe oraz
1niektćre kostiumy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

: Lp. — Rodzaj kosztu Wartość Ż dotacji Z innych
I PLN żródeł

. VJynamoczeie da a4t00 acaptacji 2 000
i sce”s:adc-w;rr.koyiscen:cznyc I

2 Vyć”crco:er.eclamzyseia 3000

„ Zoup brakuącyc- Ścsiumćy,. 2 600
rekwzy:-5-;ą- sprzwt”u cświet,ericweco -- -

4 Poczęstunek dla a:orów 700

5. J Druk materialów promocyjnych 1 300 o”

6
JTransport dekowcji aktorow na 1 100 -

spektakle poza siedzibą teatru - - -

suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 700 10 000 700

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie dzialalności pożytku publicznego oferenta(-torn):
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonej cdplatnej dzialalności pożytku

publicznego:
3) oferent” / oferecn skiadający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” J eaiega_ja3c z opłacaniem należności 2 tytułu zobowiązań

nodatkowych:

i oferent” / ofereneiz skladający ninieiszą ofertę nie zalega(-ja)” I zologal ją)” z opłacaniem należnośc: tytuiu składek na
ubezpieczenia spoleczne:

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty Sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowyni” /inea-wla4Gi4-wyidenĘ3-
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalącznikach Sa zgodne z aktualnym stanem prawnymi faktycznym,
7) w zakresie związanym ze skladaniem ofert, w tym Z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

także wprowadzaniem ich do systemów inforrnalycznych, osoby, klóch dotyczą te dane, zlozyly stosowne oświadcZenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
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iąOi5 osoby zc-.-iaZnione Lb Dccc
csob upo”na±nionycn dc składania oświadczeń „:n „„ ą—-—” -„-
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