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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Oferię należy wypełnić wytącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
orazw_przypjsacli.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład : „pc=:erar,:e*/niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

11. Dane oferenta(-tów)
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111, Zakres rzeczowy zadania publjcznego

VI  Charytatywny Bal Niepodległości

2022-1 1 -01 %:,-st'`c 2022-12-31'f;,/3łssś•',,i";_-:-`,,

Celem Caritas jest dzialalność charytatywna i humanitarna obejmująca potrzeby duchowe i materialne człowieka oraz
kulturalne skierowane do szerokiego grona odbiorców. Wypływa ona z ewangelicznego przykazania miłości i ma na
uwadze godność każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd,  narodowość,  rasę i przekonania.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest instytucją charytatywną Kościola Sosnowieckiego, posiada status organizacji pożytku
publicznego. W ramach swojej działalności organizuje akcje o charakterze pomocowym, zbiórki, kwesty,  kolonie dla dzieci,
organizuje imprezy o charakterze integracyjno-społecznym oraz kulturalnym: festyny, konferencje, spotkania, szkolenia,
koncerty, wystawy. .

Odzyskanie przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale równieź zachętą do
budowania wspólnej przyszłości. Świętować ten ważny dzień można na wiele sposobów ale najszlachetniejsze jest
wesprzeć potrzebujących. W związku z tym chcemy zorganizować VI Charytatywny Bal Niepodległości. Cały dochód z
tegorocznego balu zostanie przeznaczony na rzecz wyposażenia kuchni w domu dla uchodźców, przy ul. Reja 9 w
Sosnowcu. Bal odbędzie się z okazji  104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy uczcić w ten sposób
pamięć o bohaterach tamtych czasów. Chcemy również przyczynić się do utrwalenia w narodzie zwyczaju świętowania dla
nas ważnych rocznic.

W programie balu planujemy: toast za Ojczyznę, bloki taneczne, aukcję charytatywną wręczenie medali ln Caritate
Servire, koncert pieśni patriotycznej oraz okolicznościowy tort. Wydarzenie skierowane jest do okolo 100 osób i odbędzie
się w dniu  11  listopada 2022 roku na dużej sali w restauracji Moja Pasja w Sosnowcu przy ulicy Podjazdowej 21.
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przeprowadzenie balu 1bal Doku mentacja fotograficzna, faktura
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Caritas Diecezji Sosnowieckiej od wielu lat organizuje festyny rodzinne, wyjazdy młodzieży oraz kolonie letnie, a także
wiele` imprez o charakterze kulturalnym( m.in. Koncert Gramy dla Mamy), którychcelem jest promowanie kultury i sztuki

wśród odbiorców w różnym wieku. Od 4 lat z powodzeniem organizuje Bal Wolontariusza posiadając w tym zakresie
bardzo duże doświadczenie (zarówno w organizacji, jak i promocji i logistyce przedsięwzięcia).

Biuro Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która zajmie się organizacją projektu jest wpełni wyposażone w urządzenia
komputerowe i telekomunikacyjne (skanery, drukarki, faks, ksero), co umożliwi efektywną i profesjonalną pracę przy
realizacji zadania.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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U sługa cateri ngowa 2 000,00 z' st
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2 000,00 zl 2 000,00 z' 0,00 zł
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V. Oświadczenja

Oświadczam(my), że:

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

2.3:ebrieeTg#adczeńpieniężnychbędziesięodbywaćwyłączniewramachprowadzonejodpłatnejdziałalności
pożytku publicznego;

3.  ofenent/Ófefefiei składający niniejszą ofenę nie zalega(-ją),±akrua{ią}. ) z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4,oferent/ófćfefie+składającyniniejsząofertęniezalega(-j.ą),±a+e=ia{ią}`)zopłacaniemnależnościztytułuskładekna
ubezpjeczenia społeczne;

g:#%2;sĘę,::#f%rwmg:feś3,o,Łghnćets::troc[%ftoyrsżzgł%t2:,Za#,;oąTgmodRnejezs:rętTaęnąydmo#amn::::ę::::::##ę::a{gznym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofeft, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenja zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Przyplsy
1.Rodzajzadaniazawierasięwzakresiezadańokreślonychwah.4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnośclpożytkupublicznegoio

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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