Załą.zn k do rozpoĘądzen a
Puewodn.zaćeqo Komiteiu do spmw Poźylku
PUbicznego z dna 24 paźdżielnka2018 r (poz.2055)

załeczńik fi

U

PRosZcZoNA oFERTA REALlzAc.ll

'|

DANlA PUBLlcZNEGo

PoUczENlE co do sposobu wypełniania oleńyI

oleńę na eiy Wvp€łnić Wy]ącżnie W balvćh pu5tych polach, żEodńie z in5łukc]ań umiesżcżonym pżVpó,czegó nych po ach
żazńaczenieBwiażdką, ńp,:,,pob]eranl€*/n]epobieran]e""
praW]dlową, Przvkład] ,, pob e rón]€ t/g'e€€bie@]€*",

ożnacża, że należy skreślićn ewlaś.jWą odpow]edź, pozołaWiając

l. Podstawowe informacje o żłożonejoferCie

F:-

€,Ęłrż]oą.-r6-nr/iąglo-Ml-c.-.-

olgan administracji publiczne],
do którego;est adresowana oferta

W żakresie kultury, sztuk], ochlony dóbr ku tury i dzledżictwa narodowego

2. Rodzaj żadania pubIicżnego1)

ll, Dane oferenta{_tóW)
1. Nazwa ofelenta(-tÓW), forma prawna, numer w Klajowyń R€jestlze
WWW, adres do kolespondencji, adles e-mail, numel telefonu
ToWarzystwo Przyjaciół chóru The HooR
62 100Wągrowiec ul, cvsterska 10
Te

,

508 337 257 €-mail:

,

sądowym lub inn€j

ewidencii, adres siedziby, strona

stowarzyszen]e, KRs 0ooo369051

the hoor@wp,p

u poważnionej do składania
Tóma§ż Rotwica, tel,5o8 337 257
WyjaŚnień dotYczących ofenY (np, imię i nazwjsko, Reń3ta Przyby ak, tel 5o2 219 713
iumertelefonU, ódres po-ty e ektlónicżiej)

2. Dane osoby

lll. zakr€

rze

żaoanle
le p ubliczńe 8o

1.

Tytul zadania publicżnego

2.

Termin realizacji zada nia publiczne8oż)

Przy8otowanie repertUaru
Nepodległośc] Walsztatv
Data

z okaz]]

05 5ielpn]a 2019r,

Na.odowego ŚWieta

Datć

30 Września 2019r,

3. sYntetYcznyopis zadania (wraz ze Wskazaniem miejsca jego lealiżacji}

]€anizacjajudzia}w!VarSztatachchóralnych.najacychnacelu'"p"'""'.@
łanisława Monjuszki oraz dZiela G,Rośsiniego .,MisSa So]cnnelle''.
Ihc

HooR

prz]gotowuje pieśniStanis}as,a N4oniuszki oraż dzic}o G Ros§iniego

.

Missa So]cnnelle"celen §,wkonania ich z oka,ji

]łięta Niepodleglości ł Wągro\iecłjnr Klasaorze, kfui.,ie konieczność u apołrania chónr z interpretacja i wizia §\,konanja dzieła
łedlug osob]' dyłgującej koncertenr. Ko.ceń i wa]Saaly poprosadzi prof,dl hab Bernard Men{:tlik, natonriast osoby wspomagające
)rzebieg \ła§żtatów to prot] Bencd}k

odrja

Tonrasz Kol$.jca oraZ Elżbieta Sp]clrała-Mroczek.

Rodżaj zadania żaW ela się W zakresie zadań okl€ś orych w an, 4 Ustawy z dn]a 24 kW etn]a 2003 r, o dzjala nóŚc poźytku
pub icżnego ió Wolortar acie (Dż, U, z 2018 r, poz.45o, z
Termin rea] żacji zadania n e może byćdl!ższy niż 90 dni,

Adresatani Zadania publicznego bedą nrieszkancy lniasta wrągrowca, którz} §chodzą w Sklad chóru The I]ooR
oraz publicaośi
zgronladzona na koncercic, okazj i Święta Niepodlcgbści, Wstep na koncelt bedzje be;płain},dla każdeso
chehcco słuchacza,
Ce]e rcalizacji ZadaDia public^ego lo:

Przygotorvanie do \łr,konania pjeślri Stanis}a$.a Moniuszki oraz dzieła G,Ros§iniego
.,Mi!9a Solennelle" \ł K]asztorz(
Paulnrów w WągoWcU.
Zapożnanie z inteĘtetacja i \1iZ.]ą d)ł,gencką prot dr hab. Bemarda Mend]ika iprot Bened}łla od}a,
Pracanad emisja gtosu czlonków chóru,
lntegracja członków grupy,

r'
7
,/

\'lieiscem realiżacj i Zada]ria publjcznego l,ęda warsztat) chóralne w Stanjcy \\rodnqi PTTK wdz.r,dze

w dniach

od 22 s ierpn ja 20 l 9r

lo 25 sjerpnia 20l9l,
ZasobJ kadro{e plze$id)ltaDe do u..ykolŁlstania pr4,.ealizacjj Zadania publicaego to:

,/

]rlof dr hab, Bernard N,fendlik dyrygent pro§adżlcy waĄ7taty chólał]e, praco\\nik Unilversytctu Kazinierz!
Wielkiego,! B},dgoszcz}, dżiclan Ę,dziahr Edukacjj Muz]-cnej, kiclo\łnik KatedrY D!,rvgcntuN,
Dl hab, Bened}'kt oLlya wspóIpro\Ędzacy \łarszlat], chóm]ne proiekloi Uniwcrs\,tetu Kazimi..ża W ielkieqo $
'/

Bydgo§żcz} dtl]gen1 chóru Akadenlickiego U.iwers}tefu Kazjmierza \Vie]kiego rv erago<zczr,
Mgr E]źbieta sp}'cla}a akonlpaniat(,, instrumentalislka, pianńtta, pracoivn]ł poznanskiei ogólnokszta}cącej
"/

<,i.o\ \4,1,\lZ.ei \lUp| i_,\ P, ?|., J

4. opls 2akladanych rezultatóW lealiżacji zadania p!bliczne8o

Planowany poziom o5iągnięcia
rezultatóW {Wartość
docelowa}

Udz]ał dwudzi€stoosobowej
W

Walsłatach chóralnych

grupy

Zapoznanie ż repert!arem oraż
Wiżją dyrYgencką

Przeprowadżenie czterech prób chóru

Warsztaty z dyrygentem

Zolgan zow.nie po9lkoW

-

sposób monitoroWania re!ultatów/źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Re acja

fotograf czna, lkta uczestnikóW

Pra.a nad enr]sją gtosu i
problematyką WykonaWczą

Relacja fotograficżna, l]5ta ucżestn]kóW

Zintegrowan € cronkóW chóru

R€lacja fotograficzna, lista uczestnikóW

xrótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w r€alizacji działań planowanych w ofercie ora, za*lat^'t. łtare ręa
wykorzystane W realiżacji żadania

\\ ok.,, oo

i.

ori_ l0l.łl, do 20 ,;.m

iapodsiawic d?iela Wo]1gangaAmade sZ! Nlozalta. MSza Kolonac},ina" pró,wspaiciu realizacj izar:tal ii pu blicznego pr;
Gnrine Miejśka \y Wąsrollcu
W okresie od ]6 narca 20] 5., do 3 ] ]naja 20]jr. zorganiuowaliśDt}, koncetjt'bi]cu§żo§y z okażji 5 ]ecia chóru Thc H
dla mics7kańcó\\ iasta Wagrowca plzy \rsparciu rea]izacji zadallia pub]icłieso plżc1G;ine x.llei§ka w Wagro§cu

W

olnesie

od t

Sieq]nia

20l5r, do 30 §rżćśnia20i5r preplolvadzji]śln) zajecic

na podsta§ie dzieła Carla orffa.,carmina Burana" prz},\ł§parciu realizacj] zar]inia pnblicznego

ud."żtrn

pźez Gnline Miej

od 7 grudnia 20]5r do 22 gnldnja 20]5l, Zorganizo\taliślny koncet ko
"/ W oklesje
,\ip-"\ -.ki l R,l l
|
T,, l p.l.i rea]izacji zadania publjcznego plzez Gnrinę Miejsk
W okresic od 5 s ierpi ia 20 1 6r do 3 0 s,.Ześnia 20 ] 6r, plzeprowadziliśm) zaj ecia §arsztato\ye na podśa§.je dzieta
..Requien
wollganga Amadeusza Mozaria o.aż,.Parce Domine" Feliksa Noworvicj§kiego prż} \y§parciu lea]iżacii zadanla publiizleg
przcz Gmine Mic.jską w Wąg,o,vcu

ok,esie od ]7 października 2016r, do j0 iistopada 20]6r, zorganjzowaliśm} koncerl Z oła,ji Narodo§cgo Ś,ii
Nic,pod]eglości dla niesżkalic(jw miasta Wagl.wca prł lrspa.ciLl realj,acji zadania pu blicznegJ przez Ginin; Micjs

w

W olresie od ] 5 sieĘnja 20] 7r, do 29 paździemika 20l7r, przcplowadzi]iś'.}, żajęcia
e pż) go1o\yuj ace repcrtua
''a.sżato§
chÓI! na ogó]nopolskie konkur§} chórahe \} scżonie aĄś§,cżn]njesicń zirrla przy ivsparciu
realiżacji zadan]a publiiznegr
z

Gnine Mieiska

\1

W

"'WokreSieod05sicĘJnja20l8r,do30Nrześnia2018l,p.7epro$,adziliśnr}zajecia\Varsztatowenapodstawiepolskichpicśn
paniotycznyc| acapella olaz.,PieśniPolskich" Karo]a sz}mano,vskiego i Milosza BembinoTa przt ispatciu realizacj
zadania pnbIicznego przez Grnine Miciską

Zasob} osobo$e wykol7\ Sly\! ane w
Zasoby rzeczo\i c prze\Yidy\! ane do

,,/

lV.

{

\Ą

agrolvcu,

rea] izac ] i żadan ia to

§\koź\ nan

ia

7arzad slowal7} szenia (prezcs, Wjćepre,es, skarbnik),

pr4 lealizacj

i Zadania:

inslrunrelĘ,,

szacunkowa kalkulacja kosztóW realizacji zadania publicznego
Rodżaj kosrtu

Lp.

dotacji

Z

z innych

źlódeł

PLN
Noc eg ucżestn]kóW WalsztatóW
z WyŻVWieniem

1.

2.

5Uma Wszyrtl]ch |,osztóW lea ]zaciiżaddnia

10,671,00

10,000,00

671,9a

1,100,00

0,00

1,100,00

77.7Jl,a0

10,000,00

1,7J7,aa

v. oświadczenia

1) propoiowane żadan]e p!b icżńe będzie rea zowane wyĘ-rie W

2)

żakles

e

dż ata

ności pożytkU p!b]czńeco

pob]elań e śwjadżeńp enjężńych będż e s ę odbywać Wylążn]e W Emach plowadżone] odpfatnej clzia]alnośc] pożytk!

3) ofer€nt'/ €+ffić

5klad.jący n]n]€jszą

ofertę ije żó eea{ ią)* / zal€sa|ją)ć

ż oplacaniem

należnoścż tytulu zobowiązań

/l€{*n€ił 5klada]ący ninje]rą ofeńę nie zćlega(ją]+ / 4+e€i+]ą)l z optacan em naLeżności ż tvtul! skladek na
Ubezpieczenla spote€żne,
dane zaWań€ W -ęścirńinie]ne] ofertysążgodneż(mjowyn Rejestrem sądóWynrł / iirn+]ij€]+ą<+]dr*]q*;
wnystk]e ]nfolmacie podane w ofelcie oraz za]ącznikach są żgodne z akt!alnym stanem prawnyrn ifaktyczrym;
w żakle5]e zwiążanym że śkladań]eff of€rt, WtYm ż gromadzenień, plzetwarzaniem j pżekazywan]em danych osobowych,
a ta kźe Wplowa dza n ie m lch dó śyśtemów nfo rm alycz nyc h/ osobyi któ rych dotYcu te da ne, łożyly sto5oWne ośW]a dcze n ń
ą
zgodn]e ż przep]sam o ochroń € danyclr o5obowych,

4) oferentł

5)
6)
7)

,.

,,/'

|9?-p!ć/

/

,.

.:ź/ ź<_,\|:9-

Q rvnr"1-0 'Qt,,_,,rt
i;"u;;;.J;; ;;;;";; ;;;, i1; ;;,;

Data 08lip]ec 2019r,

;

osóblpovain ony.h doskładan a óśWad.żeń
vro ]W lm en u of€rentćW)

lbPat' €iio P!ryj|.iół chdlu

TEE EooR

62łm ĘOroł|ec, Ul cl,§iPBk: 1n
IP 766-1 980100, itGoŃ
30lisfi6ó

