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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydenta Miasta Lublin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16a) kultura i sztuka

II. 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

Nazwa: Fundacja "Misja Dzieciom", Forma prawna:Fundacja, Numer Krs: 0000493321, Kod pocztowy: 20-005, Poczta:
Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Górna , Numer posesji: 3, Numer lokalu: 4, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin,
Gmina:m. Lublin, Strona www: brak danych, Adres e-mail:mariadmowska@wp.pl, Numer telefonu: 501360486
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Maria Dmowska
 
Adres e-mail: mariadmowska@wp.pl Telefon: 501360486

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Miasto Kultury - II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Lublinie „Jak
Wieniawski”

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.05.2019 Data
zakończenia

15.07.2019

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

Opis zadania
II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy "Jak Wieniawski" adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w wieku
od 7 do 19 roku życia z całej Polski. Grę oceniać będzie Jury złożone z najbardziej uznanych w świecie wiolinistyki i
pedagogiki skrzypcowej osób. Będą to Profesorowie Akademii Muzycznych oraz nauczyciele skrzypiec. Celem konkursu
jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez edukację kulturalną i artystyczną dzieci i młodzieży. Konkurs odbędzie
się na przełomie maja i czerwca 2019 roku, w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Lublinie, ul.Narutowicza 32a. Główną częścią konkursu będą przesłuchania konkursowe uczestników, zakończone
koncertem laureatów i wręczeniem nagród i dyplomów. Uczestnicy będą podzieleni na 6 kategorii wiekowych, laureaci
każdej z kategorii otrzymają specjalne nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz
wyróżnień. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki za udział w wydarzeniu.
Miejsce realizacji
Sala Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, ul.Narutowicza 32a.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Propagowanie polskiej kultury muzycznej. Regulamin konkursu zobowiązuje
uczestników konkursu do
wykonania jednego utworu
kompozytora polskiego.

Regulamin konkursu
Program przesłuchań
konkursowych

Ilość uczniów biorących udział w konkursie. około 70 Formularz zgłoszenia udziału w
konkursie.
Program przesłuchań
konkursowych.
Protokół jury.

Wyodrębnienie i wyróżnienie utalentowanych i
dobrze rokujących młodych skrzypków.

Laureaci i wyróżnieni w każdej z
sześciu kategorii wiekowej.

Protokół jury

Koncert laureatów. 1 Protokół jury

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta
Fundacja wspiera w rozwoju utalentowane dzieci i młodzież poprzez organizację zajęć artystycznych, kursów, warsztatów,
konkursów, festiwali.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W 2017 i 2018 roku zorganizowaliśmy Letnie Warsztaty Skrzypcowe w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą „Jak Wieniawski”
podczas których młodzi skrzypkowie uczestniczyli w lekcjach gry na skrzypcach i koncertach. Uczniowie pracowali nad
techniką gry i interpretacją dzieła muzycznego. W 2018 roku odbył się I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Jak
Wieniawski”, w którym wzięło udział 95 młodych skrzypków z całej Polski. Wiceprezes Fundacji Maria Dmowska - dyrektor
Konkursu i Warsztatów Skrzypcowych jest magistrem muzykologii oraz menedżerem kultury. Maria Dmowska stworzyła i
realizuje od 1999 roku Festiwal Piosenki Dziecięcej i Tańca w Lublinie "Rytm i Melodia", jest twórcą cyklu koncertów
edukacyjnych dla najmłodszych od 2003 roku do dziś, a także Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Jak Wieniawski”
oraz letnich Warsztatów Skrzypcowych „Jak Wieniawski” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Podczas wykonywania zadania będą wykorzystane: komputer, drukarka, samochód osobowy oraz telefon.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynagrodzenie jury umowa/faktura 8000,0    

2. Nagrody dla uczestników rzeczowe / faktura 3000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11000,0 10000,0 1000,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
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 także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

1) 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 dłuższy niż 90 dni.
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