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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA

A, J4D GMINY W ZYCHLINIE

L
08, 2019

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty: ; l - '? ' • :••>.•';,•;,.;,-,:,..,..,, zai_
Oferte nalezy wypetnic wylacznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrufecjisfmipE»nieszczor\yirij...Rrzy
poszczegolnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka., np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwa. odpowiedz,
pozostawiajac prawidtowa.. Przykiad: ,,pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o zlozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego adresowana jest oferta

2. Tryb, w ktorym zlozono oferte

3. Rodzaj zadania publicznego1'

4. Tytut zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania
publicznego21

Urza_d Gminy w Zychlinie

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
piel^gnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.

Piknik narodowy z inscenizacjg^
Data
rozpoczecia 21.08.2019

Data
zakortczenia 30.10.2019

II. Dane oferenta (-6w)

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji (jezeli jest inny od adresu siedziby)

Towarzystwo Mitosnikow Historii Zychlina - stowarzyszenie
KRS 0000468704
99-320 Zychlin, ul. Barlickiego 4, powiat kutnowski, wojewodztwo lodzkie

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osob upowaznionych do
sktadania wyjasnieri dotyczqcych
oferty (np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer faksu, adres strony
internetowej)

Anna Wrzesiiiska - prezes: tel. 728 364 867, e-mail:
anna_wrzesinska@wp.pl
Ewa Wypych - skarbnik, tel. 603 622 736, e-mail: bazyl121@interia.pl

Ill.Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu,
miejsca jego realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu
osobowego lub rzeczowego

Projekt zakteda zorganizowanie Jl Pikniku Narodowego z inscenizacjq" dla uczczenia osiemdziesia.tej rocznicy
wybuchu II wojny swiatowej w dn. 29 wrzesnia 2019r., ok. godz.. 14 °° - 16°°.
Miejscem ,,Pikniku" jest park dworski w Dobrzelinie.
W programie:

Apel Pamieci na cmentarzyku w Dobrzelinie
Powitanie gosci
Inscenizacja plenerowa pt. ,,Szpital polowy w Dobrzelinie"
Prezentacja terenowa
Dyskusje i zabawy, foto-sesja
Grochbwka strazacka z kotta.

•"^'Rodzaj zadania zawiera si? w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie moze bye dluzszy niz 90 dni.



IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej
liczby kosztow istnieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rodzaj kosztu

Przygotowanie scenariusza

Promocja wydarzenia (plakaty,
zaproszenia)

Zaptata za uclziat czlonkow grup
rekonstrukcyjnych z Kutna, Lowicza i
Skierniewic.
Wypozyczenie kuchni wojskowej (z
transportem)

Grochowka

Zakup salaterek i tyzek
Zwrot kosztow benzyny dla osob
wystawiajacych swoje zbiory
Zakup materiatow do uszycia strojow i
dekoracji
Przygotowanie strojow i dekoracji

Przygotowanie prezentacji terenowej
w parku

Udziatw inscenizacji
Przygotowanie Apelu Pamieci na
cmentarzyku w Dobrzelinie

Prowadzenie imprezy

Zakup srodkow pirotechnicznych

Zakup srodkow do makijazu i stylizacji

Patrol bezpieczenstwa

Uprze(tniecie terenu

Dokumentacja fotograficzna

Zakup albumu do zdjec

Wynajem toalety toy-toy

Zakup wody niegazowanej

Koszt
calkowity

(zt)

2000,00

100,00

2200,00

100,00

1000,00

100,00

200,00

200,00

100,00

500,00

200,00

100,00

60,00

200,00

200,00

100,00

300,00

85,00

15,00

350,00

150,00

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3'
(zt)

0,00

100,00

2200,00

100,00

1000,00

100,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

85,00

15,00

350,00

150,00

do poniesienia
ze srodkow
finansowych

wtasnych,
srodkow

pochodzacych z
innych zrodel,

wkiadu
osobowego lub
rzeczowego4'

(zt)

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

200,00

100,00

60,00

0,00

0,00

100,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Wartosc kosztow ogotem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.
4)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.



Bezposrednimi odbiorcami projektu sa. mieszkaiicy Gminy Zychlin oraz zaproszeni goscie, okoto 400 - 450 osob.
Adresatami przedsiewziecia sa. wszystkie grupy wiekowe: dzieci, mtodziez, osoby doroste i seniorzy, w tym grupy
defaworyzowane.
Inscenizacja nawia.zuje do wydarzeii z wielkiej historii, ale takze do naszej Matej Ojczyzny. Spotecznosc lokalna
ma potrzeb^ znalezienia swego miejsca w historii, chce uczestniczyc w projektach, gdzie zaangazuje sie
osobiscie i odczuwa przynaleznosc do swego miejsca zamieszkania.
W szerokim zakresie odbiorcami sa. mieszkaricy Gminy Zychlin, wszystkie grupy wiekowe, gdyz impreza bedzie
fotografowana, nagrywana i popularyzowana poprzez media.

Dziatania TMHZ:
Wybor zespolu, ktory przygotuje projekt
Podziai zadan: czesc teoretyczna (zbudowanie Apelu Pamieci i scenariusza inscenizacji) i praktyczna (zespol
buduja.cy inscenizacje, zespot organizuja.cy wystawy i piknik.
Wia.czenie wolontariuszy ze szkcM i innych oraz zespolu dzieciecego ,,Skakanka".
Wtrakcie prac systematyczne konsultacje miedzy zespolami.
Zaprezentowanie efektu koncowego. Dyskusja i ewentualna korekta.
Przeprowadzenie imprezy plenerowej z inscenizacja. historyczna.
Podsumowanie projektu, analiza rezultatow

Wklad osobowy TMHZ to:
- Przygotowanie scenariusza - 2000,00
- Udziat w inscenizacji - 200,00
- Przygotowanie prezentacji terenowej w parku - 500,00
- Prowadzenie imprezy - 60,00
- Przygotowanie strojow i dekoracji - 100,00
- Patrol bezpieczenstwa - 100,00
- Uprza.tniecie terenu - 300,00

2. Zakiadane rezultaty realizacji zadania publicznego

mpreza plenerowa pt. ,,ll Piknik Narodowy z inscenizacja.", zawieraja.ca m.in. Apel Pamieci i inscenizacja ,,Szpital
polowy w Dobrzelinie" jest adresowana do szeroko pojetej spotecznosci Gminy Zychlin. Adresatami
Drzedsiewziecia sa. wszystkie grupy wiekowe: dzieci, mtodziez, osoby doroste i seniorzy.
mpreza upamietnia 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej.

Obejrzenie inscenizacji i prezentacji rozszerzy wiadomosci widzow zwia,zane z okresem II wojny swiatowej i
okupacji.
Pozwoli na ocalenie od zapomnienia kart historii lokalnej z II wojny swiatowej.
Krzewi patriotyzm, dume narodowa. i szacunek dla historii naszych przodkow.
Via znaczenie edukacyjne, pozwala na rozwoj kompetencji i zdobywanie nowych umiejetnosci przez dzieci, ludzi
mtodych oraz dorostych, ksztattuje umiejetnosci miekkie.
Wspiera zaszczepianie aktywnosci spotecznej oraz zainteresowanie tematykg. patriotyzmu i dziedzictwa
kulturowego,
Dziala na rzecz otoczenia - podnosi patriotyczne jakosci zycia mieszkancow naszej gminy.
Wspiera lokalna. aktywnosc.
Sluzy promocji Gminy Zychlin, pow. kutnowskiego i woj. lodzkiego.

t,ll Piknik Narodowy z inscenizacja." to historyczna impreza plenerowa, ktora umozliwi ciekawe i pozyteczne
spedzenie niedzielnego popoludnia.
Jest to otwarty projekt innowacyjny, adresowany do uczestnikow w roznym wieku, ktory zainteresuje spoiecznosc
lokalna., gdyz projekt dotyczy odzyskania niepodlegtosci Polski, podkresla znaczenie historii lokalnej.



22.
Zwrot kosztow benzyny dla
wolontariuszy przygotowuj^cych
impreze

Koszty ogotem:

100,00

8360,00

100,00

5 000,00

0,00

3360,00

Oswiadczam(-y), ze:
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego

oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* swiadczen pienieznych od adresatow

zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zata.cznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* sktadaja.cy niniejsza. oferte nie zaiega (-ja.)*/zalega (jq)* z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowia.zaii podatkowych;
5) oferent*/oferenci* sktedajqcy niniejsza. ofertf nie zaiega (-ja.)*/zalega (jq)* z oplacaniem naleznosci z tytutu

sktedek na ubezpieczenia spoteczne.

PREZES
TOWARZYSTWA MltOSNiKOW

Anna Wrzesinska

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osob upowaznionych
do sktedania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta)

Data

Zatacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona
za zgodnosc z oryginatem kopia aktualnego wycia_gu z innego rejestru lub ewidencji.


