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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA

:

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
 Otetę należywypić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z inslncjam umieszczonymi przy poszczególnych płach oraz w przy-
„psach. Zaznaczenie gwszcką, np: „poieani'iepcbieraie” oznacza, że naley sreśś niewłaściwą odpowiedź. pzosiawejąc
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie”.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego” Działalność wspomagająca rozwój współne i połeczności lokalnych.

11. 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

. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Siup'
Słup 3
86 - 330 Melno
numer w KRS: 0000397416, e-mal: kasia01036Qspoko.ol, tel. 696 062 580

Katarzyna Kurzyńska
2. Dane osoby upoważnionej do składania e-mai kasia01034Dspokopl.wyjaśnień dotyczących oferty (np. mię i tel. 696 062 580

nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)__.Agnieszka Wesołowska

tel 662 842 535

Ii. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytul zadania publicznego Zaszczep się vadycją: Festyn

2 Termin realizacji zadania publicznego? - | A poco:
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

"Wydarzenie organizowane w ramach ogólnokrajowego projektu ETNO 2020, zadanie dwuetapowe pierwszy etap_w
Radzyniu Chełmińskim 18 iipca 2020 na Zamku, drugi etap 29 sierpnia 2020 na plaży we wsi Słup. Impreza lokalna

b charakterze kulturalnym, mająca na celu zaszczepienie tradycji kuływowania pamięci o naszym kulturalnym
ktziedzictwie narodowym głównie wśród młodych ludzi, promocja zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego w

zabawy tanecznej. Degustacja lokalnych potraw , w tym również staropolskich dań przygotowywanych, przez.
Koła Gospodyń Wiejskich. Dia chętnych uczestników konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, warsztaty

i szkła artystycznego, zabawy również dla dzieci, pokazy rycerskie, stylizowany na średniowieczny pokaz.
typu fireshow. Uatrakcyjnieniem wieczoru będzie występ znanej Gwiazdy Disco Polo oraz nauka tradycyjnego

tańca „ Poloneza”. Festyn na zamku adresowany głównie do Mieszkańców Gminy Radzyń Chełmiński zj

grup wiekowych, turystów krajowych i zagranicznych, fanów wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i

. Celem przedsięwzięcia jest urozmaicenie lokalnej oferty kulturalnej i turystycznej, podniesienie poziomu
nistorycznej młodzieży i dzieci, poznanie historii zamku w Radzyniu Chełmińskim oraz ciekawostek z nim

 usneyjirio walrów Pitryczrych Gie Padzyć Chokniai*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 2018r. poz. 450, z późn. zm.)

'2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Pianowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów | żródłoposz HERE informacji o osiągnięciu wskaźnika[Bezpłatnewejście na zamek, usługa pzma Dokumentacja zdjęciowa

w Radzyniu Chelmińskim
Pokazy rycerskie Zapoznanie z lokalną historią,_|Dokumentacja zdjęciowa

tradycją
Rozwój kulury, integracja|Dokumeniacja zdjęciowa

Pokaz ognia/ fireshow ppczestników

Obsługa techniczna Zabezpieczenie techniczne|Dokumentacja zdjęciowa
: :

ku
Promocja tokalnego dziedzictwa Plakaty, ogłoszenia, zdjęcia|Plakaty, informacje w mediach

histori i tradycji o charakterze
i ponadlokalnym

integracja wspólnot organizacja imprezy
ja

zdjęciowa
lokalnych przez lokalne stowarzyszenia

praz Koła Gospodyń Wiejskich

Krótia charakierystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie Oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

10 lat organizujemy festyny tradycyjne np.. Noc świętojańska” w Słupie , pozyskujemy dotacje unijne, jeste-
nagradzani na konkursach kulinamych, organizujemy wycieczki po kraju zawsze z historią w tie. . Stowarzy-

działa prężnie, aktywnie. Zadanie publiczne stanowi element projektu „Zaszczep się tradycją”, na które
uzyskało dotację w ramach projektu ETNO 2020 z. Narodowego Centrum Kulłury w wysoko-

87 tyśzt.

1V. Szacunkowa kalkulac ja kosztów realizacji zadania publicznego

Te: Rodzaj kosztu Watsść Zdoacji Ziamych
Gd Źródeł

+|pokazyrycerskie, usługa przewodnicka, pokaz
*|freshow, obsługa techniczna 5.000,00

Suma wszystkich kosztów reizacji zadania 5000.00 5000.00 5a

V. Oświadczenia

Obwiadczam(my) że:

1) proponowane zadanie pubiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku pubicznego oferenta

tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku pubkcznego:
3) oferent / terenei" składający niniejszą ofertę nie załega(

ją"/zelege

ję)"
opłacaniem należnościztutu zobowiązań.podatkowych:

4) oferent” oferenei-skladający niniejszą ofe nie załega(

ja):
/ zalegać

ąy*
Z opłacaniem należności z ttutu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” /

inn
właściwę ewidencją”:

6)wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodnezaktualnym stanem prawnymifaktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem olet, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych. a także wprowadzaniem ich do s)

osoby, których dotyczą te darpr zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
AKTYWNA WIEŚ SŁUP

4 sym AŻ u
osób upoważnionych do sktadania oświadczeń
wol w mieni oterentow,

Data 01.07.2020r.

Stowarzyszenie
Aktywna Wieś SŁUP

Słup 3, 86-330 Mełno.
NIP 8762457009, Regon 341207100.


