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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: Społeczny Komitet Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy „Na fali”, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Ewidencjia stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Lublin: 47, Kod pocztowy: 20-010, Poczta:
Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Graniczna, Numer posesji: 24a, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m.
Lublin, Strona www: , Adres e-mail:m.d.galicki@interia.pl, Numer telefonu: 502 487 937,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 20-010, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Graniczna, Numer posesji: 24a, , if
(!String.IsNullOrWhiteSpace(item.AdresKorespondencyjny.NumerLokalu)) { Numer lokalu: , } Województwo: lubelskie,
Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin,
 
 

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

Dariusz Galicki
 
Adres e-mail: m.d.galicki@interia.pl Telefon: 502 487 937

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dzielnice Kultury - Piknik z okazji Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy w
dzielnicy Zemborzyce

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.05.2019 Data
zakończenia

19.07.2019

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

Wydarzenie kulturalne, realizowane w setną rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do morza, ma charakter
wielowątkowego pikniku rodzinnego. Połączone jest z elementami historycznymi, patriotycznymi, kulturalnymi i
edukacyjnymi. Nawiązuje do pięknej wieloletniej tradycji obchodzenia święta Dni Morza w okresie II Rzeczpospolitej, w
tym także bardzo uroczyście i masowo na Lubelszczyźnie.
Celem projektu jest popularyzacja roli i historii polskiego morza, przybliżenie mieszkańcom dzielnicy Zemborzyce, a w
szczególności młodzieży, spraw morza, wybrzeża i morskiej żeglugi. Całość podzielona jest na tzw. „kajuty” , czyli
zróżnicowane tematycznie części programu (muzyczna, artystyczna, historyczna itd).
Piknik odbędzie się na terenie Ośrodka „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w dzielnicy Zemborzyce w dniu 15 czerwca.
W ramach pikniku odbędą się:
- wystawy: „Way, hay, holly” – praca na dawnym pokładzie w rysunkach Stana Hugilla (1906-1992); komentarz i ilustracja
muzyczna Marka Szurawskiego , „Jacht „Roztocze” – Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski i Ziemowit Barański
- konkursy: wiedzy marynistycznej połączony z „Biegiem Zwiadowców” , na najładniejsze przebranie „morskie” lub
„wodne”, konkurs plastyczny dla młodzieży „Wizja Zalewu Zemborzyckiego w roku 2029”
- warsztaty : fotograficzne: „Zalew Zemborzycki AD 2019” dla wszystkich grup wiekowych i plastyczne (o tematyce
„morskiej” i „wodnej”) dla dzieci i młodzieży
- koncert z udziałem następujących wykonawców:
Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin – pieśni patriotyczne (m.in. „Hymn Bałtyku”) i inne
Chór Kantylena – pieśni patriotyczne (m.in. „Hymn Bałtyku”) i rozrywkowe
żeglarskie szanty – Marek Szurawski, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Grzegorz Janczak

Odbiorcami wydarzenia będą mieszkańcy dzielnicy Zemborzyce; projekt ma charakter otwarty skierowany jest do
wszystkich grup wiekowych

Miejsce realizacji

teren Ośrodka „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w dzielnicy Zemborzyce w Lublinie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Przygotowanie i realizacja wystaw 2 wystawy dokumentacja fotograficzna

Przygotowanie i realizacja konkursów 2 konkursy protokoły komisji konkursowej

Przeprowadzenie warsztatów 2 warsztaty dokumentacja fotograficzna

koncert 1 koncert dokumentacja fotograficzna

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

Stowarzyszenia zostało zarejestrowane w dniu 3 grudnia 2018 roku w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem 47

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

organizacja projektu „Święto Morza i Bystrzycy 2018”, udział w projektach unijnych i projektach Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji, rozliczaniu projektów ze środków UE (EFS, RPO, POIG, POIŚ)
doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konkursów w szkołach i domach kultury

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stowarzyszenie do realizacji pikniku wnosi wkład rzeczowy (komputer, drukarka, telefon) i osobowy -praca społeczna
członków stowarzyszenia (przygotowanie materiałów promocyjnych, prace organizacyjne, koordynacja zadania)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Druk i przygotowanie mat. promocyjnych 800,0    

2. Ubezpieczenie pikniku 400,0    

3. ZAIKS 800,0    

4. Honoraria dla artystów 6500,0    

5. Transport: ławek, stolików, banerów 800,0    

6. Dokumentacja fotograficzna 400,0    

7. Koordynacja projektu 200,0    

8. Prace organizacyjne 100,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 9600,0 400,0

V. Oświadczenia
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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