
Ofer[ę 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
prawłdtową.PTzykład:.pc5łeru-,:6*,'nLepoHeranLeH.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Prezydent Miasta Sosnowca-
/

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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11. Dane oferenta(-tów)
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Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior
41 -200 Sosnowiec
Pl.  Kościuszki  5

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych "SZ-05"

poważrionej do dbnia
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego
X

Xvlll  Rajd Jana Kiepury.
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W ramach zacieśniania współpracy i wymiany kulturalnej m. Sosnowca i Krynicy Zdr. planujemy zorganizować po raz
osiemnasty trzydniowy Rajd do Krynicy, gdzie w Domu Zdrojowym zaprezentują swoje talenty ariystyczne sosnowiczanie.
Stanisław Czekalski wygłosi krótką prelekcję na temat Chłopaka z Sosnowca i historii naszego miasta. Dzieci z zespołu
muzycznego wykonają utwory m.in. z repertuaru Jana Kiepury. Uczestnicy wyjazdu złożą kwiaty pod sosnowiecką repliką
pomnika J.Kiepury oraz pamiątkowym medalem umieszczonym przy głównym deptaku w Krynicy Zdr. W trzydniowym
wyjeździe weźmie udział ok. 50 osób w tym członkowie zespołu wokalnego, Rady Seniorów Miasta Sosnowca,
Uniwersytetów 111 Wieku, młodzież sosnowieckich szkół. Przewidywana ilość uczestników prezentacji artystycznych to ok.
10 osób. W składaniu kwiatów uczestniczyć będą również mieszkańcy, kuracjusze i młodzież z krynickich szkół, ok. 70
osób. Szacowana liczba uczestników koncertu to ok. 200 osób. Trzydniowy pobyt w Krynicy będzie będzie bardzo
intensywnie wykoizystany na promocję miasta Sosnowca. Fotoreportaż z pobytu opublikowany będzie w mediach
społecznościowych , gdzie obejrzą go wszystkie zainteresowane osoby.
Miejscem realizacji zadania będą miejscowości na trasie Sosnowiec Krynica Zdr„ obiekty zabytkowe oraz związane z
Janem Kiepurą w Krynicy Zdr., wieża widokowa.
Rajd jest stałym elementem wymiany kulturalnej między Sosnowcem i Krynicą, corocznie nowa grupa sosnowiczan
zapoznaje się z miejscami związanymi w Krynicy z Janem Kiepurą i Jego rodziną. Tegoroczny Rajd odbędzie się po raz
18-ty. Jest to promocja Sosnowca w Krynicy oraz możliwość wymiany kulturalnej między obu miastami.
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Rajd do Krynicy Zdroju 1  wyjazd
fotorelacja z wyjazdu, listauczestników,faktury
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Stowarzyszenie od 7 lat realizuje zadania związane z aktywizacją seniorów poprze organizację wycieczek, zabaw, spotkań
z mieszkańcami. Przy realizacji tych zadań współpracujemy z samorządem , instytucj

•ami  kultury,  Uniwersytetami  111 Wieku

oraz Radą Seniorów. Efektem tych działań była nominacja do ogólnopolskiej nagrody Super Samorząd.
Zasoby kadrowe:
- profesjonalny  przewodnik turystyczny,
- sosnowieccy artyści (wykonawcy koncertu),
-Zarząd Stowarzyszenia.
Zasoby rzeczowe:
Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy.
Zasoby finansowe:
Stowarzyszenie nie wnosi środków finansowych do projektu.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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1 Transport uczestników wyjazdu do krynicy 5  500,00 zl   ,2,,:`; *

2 Zakup kwiatów składanych pod pominikiem i medalionem Jana Kiepury wKrynicyZdroju
20o,oozł   :`:

////

3 Ubezpieczenie uczestników rajdu do Krynicy Zdroju 25o,oo zł   Sti\ -

4 Bilety wstępu do zwiedzanych przez uczestników rajdu obiektów (wieża
3 000,00 zł
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widokowa w Krynicy Zdroju)

5 Wynajem sali i nagłośnjenie na koncert sosnowieckich zespołów muz-
1  000,00 zł

wokalnych w Krynicy Zdroju x

9 950'00 zł 9 950'oo zł                                o,oo zł=             `````\
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta{-tć`y.y');

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

3.  oferent/ćfefenei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją),ła:cga(-j-b\` ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent/Ófefef`ei skladający niniejszą oferię nie zalega(-ją),ła:ega(-ją`/t) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

3:;a§:;sztę#feorwmgcfeścp::ŁgLnśets:ę±rocf:%hoyrg2źgł%t::]Zaę#g_%3`neśezst:ątĘaęn#:+a;:Łwwąn;#jt:ankcŁ%znym
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, złożyv
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 oferentów

Przypisy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ah. 4 ustawy z dnia 24 kvrietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. z późn. zm.).
2.  Temin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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