
POUCZENIE co d® sposobu wypołnlania ofbrty:

Ofertę należy wypelnić wybcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukq.ami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w pTzypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
Pn\Ańdb^ą PTzykŁBd : ;ct:€i= n Łeł,'nlqotieTanłoH.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofepcie

1   0rgan admin"fa€ji publicziiej  do któneg® Prezydent Miasta Sosnowcaadr€sowana jest ofbrŁa             '

2,  Rodząj zadania publjmeg®1 ) Kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzjctwa narodowego

LL. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadania pub]icznego

1.  Tytw zadania pqb]icznego Co autor miał na myśli, czyli zrozumieć "Balbdy i romanse'

2.  Temln realtzac]t zadania pub»cznego2} Batarozpocaęcia 2022-09-19 Datazakończenia 2022-12-16

Zadanie zaktada stworzenie swoistego rodzaju mieszanki audiobooka i słuchowiska z poezją Adama Mickiewicza "Ballady
i i-omanse". Odpowiednio opTacowana przez czworo zawodowych aktorów interpretaęia utworów pisanych wierszem
sprawi, że teksty te staną się bliższe i zrozumiałe. Spetialnie skomponowana muzyka stworzy nastój i z łatwością pozwoli
sobie wyobrazić o czym jest mowa.
Zadanie ma na celu przede wszystkim pizybliżenie poezji w zrozumiały sposób, pok&anie, że język ten, choć
niecodzienny, nie jest trudny; propagowanie kultury i literatury narodowej, promowanie ariystów, Fundacji i Miasta
Sosnowca na terenie całego kraju.
Ten audiobook kierowany jest w szczególności do mlodzieży szkolnej, ale równjeż do każdego kto chciałby wystuchać i
zapoznać się z Lekturą.
Audiobook zostanie stworzony w Sosnowcu, udostępniony w formie mp3 na stronie fundacji, w mediach
społecznościowych 1 na stronach zaprz»aźnionych instytucji z Miasta Sosnowiec.
Zadanie zostanie wykonane w następujących krokach: 1. Opracowanie interpretacji i próby aktorskie. 2. Nagranie
zinterpretowanych utworów. 3. Montaż nagranego materiału literackiego. 4. Skomponowanie utworów do powstałych
interpretacji. 5. Montaż dźwiękowy materiału literackiego i muzycznego w jedną całość. 6. Udostęprienie słuchowiska w
sieci i rozeslanle informaęji o możliwości odsłuchania i pobrania.

4.  Opis zaktadanych nezultatów realizacji Żadania publitmego

Nazwa rezunatu Planowany poziom osiągnĘclaneziJltatów(wadośćdocelowa) Sposób monftorowanla rezultatów /źródłoinfomaqlooslągnięciuw5kaźnika

Nagranie audiobooka 1  kompletny materiał nagraniowy
ilość umów (aktoizy -4, kompozytor -
1, nagranie i montaż dźwięku - 1 ); ilośćpobrań

5.  Kdótka €harakterystyka ofi=renta, jego doświadczenia w realizacft działań planowamych w ofeTcie oraz zasobów,
które będą wykarzystane w realizacji zadaflia

Element Kultury to fundacja organizacja pozarządową, której zadaniem jest neal.Lzowanie projektów o wysokiej jakości
artystycznej. Naszym celem nadrzędnym jest promowanie niezależnych twórców. Chcemy, by wokó[ fundacji pojawiali się
ariyści z masnymi pomysłami, a najciekavvsze propozyęje będziemy wspólnie real izować. Współpracują z nami
profesjonalni aktorzy, muzycy, filmowcypisałze i animatorzy kultury.
Do tej pory zrealizowaliśmy takie projekty jak:
-stworzenie audiobooka "Przewodnik po Żydowskim dziedzictwie Sosnowca. ,
- stworzenie audiobooka „Rutka" Zbigniewa Białasa, który jest promocją Miasta Sosnowiec,
- warsztat pracy nad fimem krótkometrażowym,
- film dokumentalny o Szko[e Muzycznej w Sosnowcu i jej założycie[ce prof. Ewie Horbaczewskiej,
-koncer[ z okazji 100-lecia odzyskania niepodlegbści Zapomniane Wspomnienia„ ,

- czytanie performatywne „Duchy z Sosnowca" w reż. Agnieszki Nasierowskiej,
- film dokumentalny o Planetarium Śląskim,
- film krótkometrażowy „Naszyjnik",
- koncert z okazji 80-Iecia wybuchu 11 Wojny Światcwej
Zalożycietami i głównymi dzialaczami Fundacji są: MalgoTzata Saniak - Grabowska i Mateusz Grabowski, zawodowi
aktorzy i lektorzy, mający doświad&enie w tworzeniu audiobooków, słuchovrisk i koncertów.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosz(ów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzd koszd Warbść |PLW| z d"cjł Z lmychżródeł

1 wynagrodzenie aktorów 3 000,00 zl

2 wynagTDdzenie kompozytora 2 200,00 zl

3 nagranie i montaż dżwięku 1 300,00 zł

stma w5z}rstkichkosżtówril!zacjizBdariar 6 500.00 zl e 500.0® zl ®,OQ zł
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V. Oświadb~ia

Oświadczam(my), że :

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane `^qrląęznie w zakresje działalności pQżytku publicznego

2,#Ę#Ędczeńpieniężnychbędziesięodbywaćwybfzniewramachprowadzonqodpłatnądziałalności
pożytku pubncznego;

3.  oferent/efeiFenei składająęy ninięjszą ofćnę nie zalega(ią)±a:ega(ią;t ) z oplacaniem należności z tytułu
zobowiąza ń podatkowych ;

4.  ofćrent/efeFffi skladąjący nmięjszą ofiedę nie zalega(ią)±a:cg=(ią}` ) z oplacaniem należności z t}mmi składek na
u bezpieczenia spoleczne;

5::::;:=:::+:::::#:ł=;g#:#bwjsz#e##cm?z=źĘE##ŁR#is::S#st:nąi°VśW#+S#C;:=;::i=nń:aŁym;
7.  w zakresie związanyim ze składaniem ofćrt, w t)m z gromadzeniem. przetwarzaniem i pTzekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów infbrmatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stoso\^me oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie dan}m osobowych.
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osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów
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Przypisy
1 .  Rodzaj zadania zawjeTa się w zakres]e zadań określonych w art. 4 ustawy z dnla 24 kwiemia 2003 r. o dzlałalności poż)mJ pubłicznego 1 o

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późri. zm.).
2.  Termin reallzaę!i zadanla n(e może być dluższy niż 90 dni.
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