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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

Prezydent 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: Stowarzyszenie Filmowe CineEuropa, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000171452, Kod
pocztowy: 20-004, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Narutowicza, Numer posesji: 23, Numer lokalu: 9,
Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin, Strona www: brak, Adres e-mail: cineeuropa@laf.net.pl,
Numer telefonu: 691955612,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 20-002, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica: Krakowskie Przedmieście, Numer posesji: 11, , if
(!String.IsNullOrWhiteSpace(item.AdresKorespondencyjny.NumerLokalu)) { Numer lokalu: 4a, } 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)

Piotr Kotowski
 
Adres e-mail: cineeuropa@laf.net.pl Telefon: 691955612

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Miasto Kultury - Ochrona zbiorów klasyki filmowej na taśmie 35 mm
oraz grafiki z "polskiej szkoły plakatu"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

16.05.2019 Data
zakończenia

10.08.2019

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

Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa dysponuje unikalnym zasobem kopii filmowych na taśmie światłoczułej 35 mm oraz
zbiorem plakatów filmowych, które przeszły do historii pod nazwą „polskiej szkoły plakatu”. Zmiany technologiczne, jakie
zaszły w branży kinematograficznej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, zastąpiły praktycznie w produkcji filmowej
taśmę światłoczułą na rzecz tańszej technologii cyfrowej. Ale pozostały jeszcze w obiegu liczne kopie filmowe
zrealizowane na klasycznej taśmie 35 mm, na której zostało utrwalonych wiele klasycznych dzieł. Tę klasykę należy, póki
jeszcze można, ocalić i zachować dla przyszłych pokoleń. Chociażby dla podtrzymania ciągłości edukacji o dorobku i
ewolucji przede wszystkim polskiego, ale również europejskiego i światowego kina. Zgromadzenie takiego zbioru wymaga
zabezpieczenia odpowiednich warunków do jego przechowywania i archiwizacji wszystkich tytułów oraz konserwacji
poszczególnych taśm. Podobnie rzecz się ma w przypadku zbioru grafiki składającego się na słynną „polską szkołę
plakatu”. Ich stosunkowo krótki żywot na ulicach miast, nie powinien skończyć się wraz z zejściem z ekranów filmów,
które reklamowały. Te plakaty, z lat 1948-2000, reprezentują ponadczasową wartość artystyczną. A wśród ich twórców
znajdują się autorzy zaliczani dziś do klasyków: Lenica, Świerzy, Młodożeniec, Flisak, Starowieyski, Pągowski, Wałkuski,
Stasys. Zgromadzone filmy będą wykorzystane w przyszłości na pokazach popularyzujących historię kina, a plakaty
przypomną na wystawach o renomie polskich grafików.

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji: Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” UMCS 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

Utworzenie archiwum klasyki fimowej na
taśmie 35 mm

300 kopii filmowych Informator ze spisem filmów

Utworzenie archiwum plakatów filmowych 2 000 egz. Informator ze spisem plakatów

Wydanie informatora ze spisem filmów 100 egz. Informator ze spisem filmów

Wydanie informatora ze spisem plakatów 100 egz. Informator ze spisem plakatów

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa powstało w Lublinie w 2003 roku. Podstawowym celem jego działalności była
organizacja cyklicznej, ogólnopolskiej imprezy pod nazwą Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu na Roztoczu. W tym
roku odbędzie się 20. edycja LAF. Natomiast na terenie Lublina stowarzyszenie inicjuje i wspiera różne projekty filmowe
promujące artystyczne osiągnięcia X Muzy. Najczęściej we współpracy z dwoma podmiotami : kinem studyjnym „Chatka
Żaka” (m.in. Studenckie Konfrontacje Filmowe, repliki festiwali filmowych) oraz studenckim DKF „Bariera” (przeglądy
wybranych kinematografii, retrospektywy autorskie, seminaria filmowe). Od lat prowadzi również kwerendę w
magazynach byłych państwowych instytucji filmowych w poszukiwaniu kopii na taśmie 35 mm oraz plakatów filmowych
tworzących „polską szkołę plakatu”, a skazanych w perspektywie na zniszczenie. Ochronę tych zbiorów stowarzyszenie
traktuje jako misję ważną dla udokumentowania i zachowania dla potomnych tradycji kina.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Filmowe CineEuropa uczestniczyło dotychczas w organizacji dużych przedsięwzięć filmowych, w
dystrybucji filmów w obiegu studyjnym i klubowym oraz w produkcji filmowej. Od dwóch dekad gromadzi materiały
(kopie filmowe i plakaty) w celu ich archiwizacji.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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W skład zasobów, które zostaną wykorzystane przy realizacji zadania znajdą się: powierzchnie magazynowe do
składowania filmów, stół montażowy do przeglądu i konserwacji kopii filmowych oraz regały do zdeponowania zbioru
plakatów. Stowarzyszenie posiada odpowiednie kadry do realizacji tego typu zadania publicznego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Archiwizacja kopii filmowych 2000,0    

2. Przegląd i konserwacja kopii filmowych 3000,0    

3. Opracowanie i wydanie informatora filmów 1000,0    

4. Archiwizacja plakatów filmowych 2000,0    

5. Opracowanie i wydanie informatora plakatów 1000,0    

6. Koordynacja projektu 1000,0    

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

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.

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

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

.............................................
(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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