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POUCZENIE co do sposobu wypełniania ofehy:

Ofertę należy 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
prawdłową.Przykład:.Fcti6rq.i:6ł,`nlepobLeranle+..

1. Podstawowe informacje o'złożonej ofercje
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11[. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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W 2022 roku minie 90 lat gdy złamano Enigmę, a następnie przez wiele lat rozwii.ano techniki ataku na ten szyfr.
Współtwórcą tego sukcesu były trzy osoby pochodzące z Sosnowca: bracia Ludomir i Leonard Danilewiczowie -dyrektoizy
wytwórni radiotechnicznej AVA, w której powstały pierwsze maszyny wspierające proces dekryptażu Enigmy cyklometr i
bomba Rejewskiego oraz Tadeusz Heftman - konstruktor pracujący w wytwórni AVA, a także urodzony w Cieszynie Gwido
Langer -szef biura Szyfrów Sztabu Generalnego.

W związku powyższym chcielibyśmy zaaranżowac w Sosnowcu i Cieszynie kryptologiczne gry miejskie, które obecne są z
powodzeniem w (również związanych z łamaniem Enigmy) Wielkopolsce i na Kujawach. Wszak złamanie Enigmy jest
nieustannie nośnym tematem dla niezliczonych książek i filmów, a od kilku lat świadomość roli  Polaków w tym dziele
nieustan.nie rośnie. Ponieważ niewiele osób wie o tym, jaką rolę w złamaniu Enigmy miały osoby pochodzące z
województwa śląskiego.  Niniejszy projekt ma na celu zmianę tego stanu rzeczy i zakłada opracowanie oraz publikację
dwóch kryptologicznych gier miejskich w miejscowościach związanych z bohaterami historii złamania Engimy Leonardem i
Ludomirem Danilewiczami oraz Tadeuszem Heftmanem oraz Gwido Langerem. Taki innowacyjny produkt turystyczny
został stworzony przez zespół gramiejska.pl, którego współuczestnikiem jest nasze Stowarzyszenie.

KRYPTOLOGICZNE GRY MIEJSKIE to szczególna forma gier miejskich, podczas których ich uczestnicy w nich turyści nie
tylko poznając miasto odkrywają historię łamania Enigmy ale też... łamią szyfr.
Co ważne gry są dostępne cały czas, poniewaź możma je pobrać w formie kart gry z lnternetu lub np. punktu informacji
turystycznej czy lokalnej biblioteki. Trop wyznaczają graczom inskrypcje, ukryte rzeźby, detale architektoniczne i inne
elementy dziedzictwa kulturowego, które po połączeniu z treścią kariy startowej stają się nag!e czytelnymi wskazówkami
prowadzącymi do finału. Rozgrywka trwa 1 -3 godzin i po szczęśliwym pokonaniu wszystkich zadań, za pośrednictwem
strony internetowej, można wpisać prawidłowe rozwiązanie oraz imię i nazwisko.

Podkreślamy, że udało nam się już pozyskać s tysięcy złotych na realizację projektu i niniejszy wniosek służy pozyskaniu

grakującej kwoty pozwalającej na realizację gry w Sosnowcu. Mamy też duże doświadczenie w realizacji gier miejskich,
także kryptologicznych, które zrealizowaliśmy dotąc w Poznaniu (trzy gry w tym jedna w j. angielskim) oraz Bydgoszczy (w

przygotowaniu są gry kilku innych miejscowościach związanych z łamaniem Enigmy). Cieszą się one sporym
zainteresowaniem Przykłady zrealizowanych przez nas gier można pobrać ze stron:
https://gryturystyczne.pl/index.php?id=102&gra=BDG_01
https://gryturystyczne.pl/index.php?id=102&gra=POZ_30
https://gryturystyczne.pl/index.php?id=102&gra=POZ   ENl   01

W ramach projektu proponujemy opracowanie i opublikowanie w serwisach www.miastotoplansza.pl oraz
www.gryturystyczne.pl gier, które umożliwią poznawanie w alternatywny sposób dziedzictwa kulturowego Sosnowca i
Cieszyna. Wydrukowane kariy gry w ilości  1000 sztuk dla każdej z gier zostaną przekazane zainteresowanym instytucjom,
a gra będzie stale dostępna w lnternecie (oraz do wyczerpania nakładu w formie papierowej), więc trwale wzbogaci ofertę
kulturalną województwa śląskiego, dzięki czemu efekt projektu będzie miał charakter długofalowy.

MIEJSCA REALIZACJI GIER
Gry proponujemy zrealizować w dwóch miejscowościach związanych z historią Enigmy:
1 ) w Ciesztynje, gdzie urodził się Gwido Langer,
2) w Sosnowcu, gdzie urodzili się bracia Leonard i Ludomir Danilewiczowie oraz Tadeusz Heftman.
Co ważne, gry będą różniły się od siebie i służyły do wzajemnej promocji. Staną się ciekawym elementem na mapie
kulturalnej i turystycznej obu miast.
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ilość opracowanych gier dlaSosnowcaiCieszyna 2 przedstawione karty gier

ilość kari stahowych przekazanychinstytucjom(np.punktominformacjiturystycznej,ośrodkomkulturyitp.) wSosnowcuiCieszynie

2000 dokumentacja proj.ektu
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Od 2006 roku Stowarzyszenie zrealizowało lub współrealizowało ok. 60 projektów obejmujących imprezy turystyczne, gry
internetowe, gry miejskie, akcje edukacyjne itp. Najważniejszymi z przeprowadzonych przez nas projektów były:
• 4 kryptologiczne gry turystyczne jako produkt turystyczny dla miejscowości związanych z historią Engmy.
• 4 gry miejskie poświęcone enigmie (w tym jedna anglojęzyczna), w latach 2007 -2017, organizowane we współpracy z
Urzędem Miasta Poznania, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
• 8 internetowych gier kryptologicznych ŁAMACZE SZYFRÓW poświęconych enigmie, w latach 2009 -2019,
realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,  Urzędem

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,  Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Muzeum Historii
Polski, Muzeum Oręża Polskiego.
• 5 międzynarodowych gier kryptologicznych thecoDEBREAKERS poświęconych enigmie (w wersji anglojęzycznei,

hiszpańsko języcznej i niemiecko języcznej), w latach 2011 -2019, organizowane we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwem
Obrony Narodowej.
• 8 gier miejskich poświęconych powstaniu wielkopolskiemu, w latach 2006-2017, we współpracy z Urzędem Miasta
Poznań, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
• cykl Tiirystycznych Gier Miejskich, wewspółpracy z Urzędem Miasta Poznania, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego, Urzędem Gminy Sulęczyńo, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,  Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnoś ąskiego,  Bydgoskim Centrum lnformacji,
• szereg innych gier miejskich o tematyce historycznej, turystycznej, edukacyjnej ikulturalnej, we współpracy m.in. z

Urzędem Miasta Poznania, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,  Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego.
• 17 gier muzealnych powstawch między innymi w: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance, Muzeum Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni,  Muzeum Ziemi Kępińskiej,w Muzeum Powstanie Wielkopolskiego 19 18-19 w Poznaniu oraz w Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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1 Opracowanie merytoryczne gier z dojazdem (Faktura/Um. o dzieło) 4 500,00 zł
#\` ź`/}

3
"

ł,;i:
+ 8%

2 Opracowanie makiet gier (Faktura/Um. o dzieło) 2 000,00 z'
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3 Opracowanie graficzne kart startowych oraz innych niezbędnych materiałów 2 700.00 zł
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(Faktura/ Um. o dzieto) iii
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4 Konfiguracja skryptu lnternetowego obslugującego projekt (Faktura) 400,00 zł
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5 Druk 1 wysyłka kart startowych (2 kpl po iooo sztuk) (Faktura) 2 000,00 z' żą
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6 Promocja poszczególnych gier w ośrodkach lokalnych (informacja prasowa, 1  000,00 zł
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informacje do szkół i instytucji edukacyjnych)
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7 Koordynacja całości prac nad projektem (Faktura) 1  000,00 z'
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8 Obsługa administracyjno-rozliczeniowa (Faktiira) 400,00 z'
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

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

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

3.  oferent/efefeneł składająęy niniejszą ofertę nie zalega(-ją)ła!ega,(ią}t ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych ;

4.  oferent/efefefle+ składająęy niniejszą ofertę nie zalega(-ją)ła:ega(ią}t) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  a;ńarżari-rte w 'częśc] ii hinio]szoj oferiy są zg.odne..z Kra|owym Rejostip.m §ądowymwóo+ą_p_Tlqg_":
6.  wszystkie informaęje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze   kładaniem ofeh, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów infomatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złoźyły
stosowne ośwadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

StowarzyszenbKumramo.Tuusłyczne

VIATOR
61-701  Poznań. ul. Fredry 3
NIP: 78łla6+306  REGON: 634305852

Data:.,...Z%G...*.z,L

Przyplsy
1.   Rodzaj zadania zawi®ra się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku  publicznego i o

wolontariacle (Dz.  U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2.   Temin realizacjl zadanla nie może być dłuższy niż 90 dni.
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