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DANlA PUBLlcZNEGo

PgUczENlE co do §Dosobu wvoelniónia ofeńv:
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na eży WypelniĆ Wytącz. e W b]alych pUstych pó

,, a.,"r.p^d,d,9

,p,,,ooóe,o ie. ,:Apobó,ć,

.€*']3',
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zgodnje ż iłnrukcjami um eszcżonymi przy póśzcże8ó
.ych po|a.h
,r€-należy

"pooi",a,"'

§kreś|ić nieWlaścjWą odpoWiedź, pożostaWia]ąc

l, Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1, ol8an ad m inistracji

Grn]na lV] €jska

2, Tryb, W

Art. 19a ustawy ż dnia 24

p u blicznej,
do które8o adresowana iest ofeńa

którym złożono of€rtę

pub]icznego

]

Wągrowi€c

k*ietniu-ooii

3, RodBj zadania publicznego1)

W zakresie k! tury, §ztuki,

4, T}tuł żadania publi€zne8o

r /Vtsolowanló,ópe,Lual
Niepod €gl05. W.15ł.tV.holż ńp

5,

Dati

Termin rea lizacji żada nia publicżne8o')

o

o Wolontariaci_ó

aaJJno<ł

p

*h;"y dób;k,lfurid.[d,nńil
J/;NJ,ooońP8o

05 s erpnja 2018r,

ięt3

30 Września 2018l,

ll. Dane oferenta (-óW)

1'NaŻwaofelenta('óW),fo.."p,"*n",nu.",K'

aśT!r95!9TĘTłfieżeli jelt inny od adresu siedziby)
_ot,,alzyłWo

PĘyjaciół chórU The HooR, stowćrżyvenie, xns
oóoŃosos,1

a2_100 Wągrow ec ul, cyst€§ka
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2, lnne dodatkowe dane kontaktowe, W
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących of€rty (|p,

nUmerte elonL, adres pocżtyelektlon cżńej,

Te|. 508 337 257 e-m6

l:the hoór@Wp,pl

numelfak9u, adres śtronv ińtern

lll, zakres rzeczowy zadania publicznego
,1,

opis żadania puolicznego proponowa,le8o do

lealirĘ Wraż ze Wskazaniem,

reallżacJj, 8rup odbiolcóW zadania oraz prżeWidVWaneso
do

W

korżvstania Wkładu oś

szcze8ólności celu, miejsca

lla|izacja i tdział w sarsżtatach chóraln},ch. nlajac},ch
na celrr zapozlalie c7łonków chóru ż inleprelacja
\,)kona
)lskich pieśtri pair]otr cżnyc]l acapel]a ora7 Pieśnilrolskich'.
Karo]a Sżr]na.o$skiego j Milosza Benrbnrowa
he T]ooR plŻ-v'goLo\tllie polskie pieŚni patliot}tzne
acapella o.az ..l,iełri Po]§kie.,Ka.ola Szynano$,skiego
i Mi]os
ś.i;ct!t Nień,iresloś;'; ii;;g;;;;.;;j;.i]::,tolze, lstnicje
koniecz|o
d'oznJr]dc Uzi]lelrteaLjl
ilij:,::,::",:,],a__"i:a]]
,, l(o l.d,,,.l ,",r" ,,,,,1 r.o.,l .l e. ,,""v.'' l,,,,,.,,.,",,d.:.o,
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1dr.salanrj żłdania publiczncgo lręda nliesżka]ic}
]niasta wagrolrca, kiórz}, {chod7a

)LIblicżnośćżglon]adzona
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ś,,lęt" Ńi"p;ii.1,,i"iii,'iii,i.,',iJ"iiif."'l

§kład chóru The

*.

'ffilTł'jij;:i:i:,lęWĘk$€żdaióo.€śonychwart,4ustawyżdnó24kwietna2oo3r,odż]alanóśc
:]ielńrii le.lżacj
zadaIia

nie moźe być dtUż§ży nlż 9o dn],

HooR

póżytku

ele rćali,acji Zadania publicznego to:

lł^,goto§,ani. do \Ą]konnnia polskich pieśnipalriol\czl!,ch acapella oraż
mano\słicgo i MjłoSZa Bembino\y! ,! K]as7tolże Paulinós, w Wagro\łcu
J
Zapa^aiie zńterpretac]a i §i?ja d\]\gencka plof, dl hab Bernarda Mcndlika

Po]skich" Ka.ol

SZ)

"r'

Praca nad €ntisją głosu cz}onkós chónl,
Intesracja czloŃó§ srupl-,

\ljejscem rea]]Zacii zadania publicznego bcdą {arsaal! chóra]ne \t Malgoninie
]\.]oteLu

Ma€oni. §

§

i

lloi

Benedyka odya.

kościclc ps., Ś$,ietego Wojciecha

o

dnjach od l7 Sierpnia 20] 8l, do ] 9 §ieipnia 20] 8r,

soby ]tadro$e piże$,id}yal]c do \Dkor7ystania prz],realizacjj 7adania pulr]icz.ego toi

"/
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Proi dr

hab, Ben]ard

x,lendlik

dyrygcnt. proNadżąc} \larsnatr chóra]ne pracownik l]niwels}l

Kazimierza \\li.]kicgo ,! B),dgoszcz},. dzieka| !ł]dZia]u Edukacjj Muz}carej. kiero$nik Katcdry Dyngennn}.
Dl ha|, Bened}kt
Wspó}ploiadzac}, \\,a]l\ziaty chóra]ne ptorcklot t]ni\\.el5rten] Kazinie
Wielkiego * Bydgoszcz} dlrygenl Ch(irtr Akadenrickieso Unjwers}tetu KaZiln icrza wielk iego §.Bydgoszc4,.
N4gr llżbjcta
akofipanjator. instl unr entalisika pianink.r. praco{nik pozna,iskicj
oginioksztalcace] szkob Muz_\,cznej II slopnia \ Poznanil
Zarząd Stolra.ż)sz€iia (prezes. \1,icepreżcs. sl(arbnik) ol€anizacja §arsztatów ({o]onlarjat),

Odya

,/

sp}chala

"

a§oby rzcc7owe prze§id)ll.rne

,/
r'

2.

inslnnncnl),
nut!.

zakładane .€zultatY

"
/"

do !v}korz},Sla|ia przy rcalizacj i zadania]

realiża€ji żadania pUbliczne8o

Ud7iat tlz},dziestoosobowcj grup} !v walsżatach chó.alnych,
l'IzeproNadzenie trzech p.ób chóru \!arsztaló\\,ż d}rygentem,
Zorganizoianie dwóch kolacji znrlegrowa]lie grllp) uczeslnjkó\!,

lV,sżacunkowa kalkulacja kosżtÓW.ealizacji zadania publicznego
istn eje moż Wośćdodći ź ko ejnych W erszy)

(W pżypadk! WięGżej liczby kosztóW

Rodzaj kosztu

kł)

ze

środkóW --

(r)

tp.

innych źródeł,
Wkładu osoboWego

1.

ż,
3,

Nodeg ucżenników wareztatów

lr)

ż wYrYw]eńień

Umowy o dż]€ło (3 ośóbY)

xola.je ldwLe lolac]e w formje grilla)

Koszty o8ołem:

3]Wartość kórztóWogólem do pon eslen a ż dotacj
'] W pĘypadkU Wśparc]ó reil]zacji żadanla

i

e może ptrekro-yć

1000o żt,

1'
2)

3)

ploponowane żadanie publiczne będżie realżowa ne wylącz nie w zakresie
dziala lności pożytku pu blicż ne8o ofere nra;
ńma.h skt danej oferty pżewidujemyp€bie#ie*/niepobieranie* śW]adczeń pienli;nicl oa aaresatow zaoanla;
w9ystkie podane
ofercie oraz żalącznikach informacje
.goon"
sranem prawnym

w

w

a) ofurent*/€+e+€fti*

są

śkładającyniniejszą ofeńę nie zalega

|H*/ż.]€€.]iqJ.

,

"lłurlny.

z oplacaniem naieźnośc]z tytutu żobow]ązań

5) ofelent*/€ł€+€#i!

skladający niniej§zą ofeńę nie żalega H9fl6Ęa+h)* ż oplacaniem iależnościż tńulu składek
na
ubezpiecuenia społeczne,
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{podp]s osoby upoWażńion€i
]Ub podpisy 05ób upoWażnioiVch
do składania oświadczeń wó iw imi.ni,r

lb'irtrr.tro Prłj&lól c!&u
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82-il0o'Wąolowi€c,
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W pPypadku Edy oferent nje iest.arejestlowa|y
z

w Kr€jowym
ory8inalem kopia aktua|ne8o Wyciągu ż innego rejestru

RejestEe sądowym

potwierdzona ża żEodnoŚĆ

