
POUCZENIE co do sposobu \Arypełniania oferiy:

Ofertę naleźy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawldłową. Przyklad : .pc5{6raT;:6ł,`nlepobleranlełJ.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Prezydent Miasta Sosnowca

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego® d ±09

11. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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Zadanie ma na celu wspieranie działań upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym oraz działań
upowszechniających wiedzę o twórcach i ich dorobku artystycznym i naukowym. W ramach zadania beneficjenci zadania
będą mogli zapoznać się z dzjedzictwem kulturowym takich miast jak Katowice, Wrocław i Kraków.
Dzięki realizacii zadania przyczynimy się do:
- kształtowania wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki,
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu,
- integracja uczestników i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,
- poznanie ku turalnych walorów odwiedzanych miejscowości.
Zadanie dedykowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca.  Planujemy udział  ok. 25 dzieci i młodzieźy i ich
opiekunów. Chcemy, stworzyć wyjazdu tym dzieciom, które w tym okresie nie wyjeźdżają ze swojego środowiska.
Pragniemy dać możliwość im na to szansę wjazdu i połączyć przyjemne z pożytecznym.
W trakcie wycieczek będziemy zwiedzać muzea, szlaki kultury.
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Stworzenie możliwości wzięciaudziałuwwyjazdachocharakterzekulturalnym
3 wycieczki Fomularz zgłoszenia, listy obecności

Zrealizowanie programu 3 wycieczek 100% plan wycieczki
! `:x

#< ,,,   rcłe araBz
ktor® b ko

1}

W realizacji planowanych działań pomogą pedagodzy, psycholog, animatorzy,  przewodnicy i opiekunowie.  Polegamy na
ich wieloletnim doświadczeniu w podobnych działań.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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1 transport 1  800,00 zł

2 przewodnik 500,00 zł !l:/~,,/_:;_;f<)J

3 wyżywienie 1  000,00 zł
1
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4 ubezpieczenie 400,00 zł
j

5 bilety wstępu 300,00 zł
``J

4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Ośwadczam(my), że:

1.   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta"

2.   pobieranie śMriadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
poźytku publicznego;

3.  oferent/ófeFeńeł składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)ła:cga( ją)t ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych ;

4.  oferent/efefeflei składająpy niniejszą ofertę nie zalega(ią)ła:ega(ią)t ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawarte w częścj 11 niniejszej oferiy są zgodne z Kra]owym RejestTem Sądowym`,`,+uśc:`*Ją c'ł;idcriąą;
6.  wszystkie informaęje 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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Przypisy
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 póżn. zm,).
2.   Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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