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Zala^cznik nr 1 do rozporz^dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudni^
2010r.(Dz.U.Nr6,poz.25)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ORGAN
UST

URZAD MlASTA TARNOW/
KANCELARIA GtOWNA^

w Wydzja!e Admjinistracyinv|fn

Wpt.dn.m. 07. 20U

ZnaWNr
Data i

(wyp6ltiia organ administracji puMlicz iej)

POW

OFERTA/OFERTA WSPOLNA^

ZACJI POZARZA_DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-6W), O Kl6RYM (-YCH) MOWAWART
3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI PO2YTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)",
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego
(rodzaj zadania publicznego*')

,,Krowa w kropki, czyli - No to co 2e koriczy si$ lato!'

lnterdyscyplinarny projekt artystyczno kulturalny dla dzieci i mtodziezy.

wokresieod 11.08.2014do15.10.2014

W FORMIE
IERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOAA/SPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO

PRZEZ

GMINA MlASTA TARNOWA
(organ administracji publicznej)

s<tadana na podstawie przepis6w dziatu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

J



l. Dane oferenta/oferent6w^

1) nazwa:

2) forma p rawna:*'

( ) StOWe

FUNDACJA KULTURY l SZTUKI - J KROPKA'

rzyszenie

3lna osoba prawna( ) kosci

( ) sp61c zielnia socjalna

(x) fundacja

( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sajdowym, w innym rejestrze lub ewidenoji:^ Sqd Rejonowy

Krakowa ! >r6dmiescia Krakowie Xll Wydziat Gospodarczy KRS numer 0000477935

4) data w|>isu, rejestracji lub utworzenia:^ 24.09.2013r.

5)nrNIP:

6) adres:

miejscow

dzielnica

8733251819 nr REGON: 122957976

sc: lsep25 ul.

ub inna jednostka pomocnicza

gmina: Wbjnicz powiat: '̂ tarnowski

.7)

dla

wojew6d: two: Malopolska

kod poczlowy: 32-830 poczta: Wojnicz

7)tel.:793665883faks:

e-mail: bi

8) nume

nazwa b

9) nazwi

a)

10) nazw|a, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujajcej zadarjie,

o kt6rym mowa w ofercie:^'

jro@fundacjaikropka.pl http:// fundacjaikropka.pl

rachunku bankowego: 29124051941111001054022235

nku: Bank Pekao S.A.

ka i imiona os6b upowaznionych do reprezen

razyna Nowak - Prezes Zarzajdu

owania oferenta/oferent6w '̂:

11) osoba upowazniona do sktedania wyjasnieh dotyczacych oferty (imi? i nazwisko oraz nr teleft)>nu

kontakto^ego)



Grazyna owak, nr tel. 793665883

12) przedmiotdziatalnosci pozytku publicznego:

a)dziatel
,,Krowa
dla dziec

osc nieodptatna pozytku publicznego
kropki, czyli - No to co ze konczy si? lato!. lnterdyscyplinarny projekt artystyczno kulturalrjy
i mtodziezy.

b) dziata
Nie dotydzy

osc odptatna pozytku publicznego

13) jezeli

a) numer

b) przedrr

oferent /oferenci^' prowadzi/prowadzaJ' dziatalnos6 gospodarcza :̂

pisudorejestru przedsî biorc6w -

ot dziatalnosci gospodarczej

Nie doty^zy

ll. lnforma

z przytoczeniem podstawy

ja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej

prawnej '̂

vraz

Nie dotycfey

lll. Szcz<

1.Kr6tk

g6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

charakterystyka zadania publicznego



,.Krowa w kropki, czyli - No to co ze konczy si? lato!. ln erdyscyplinarny projekt artystyczno kulturalr y

dla dzieci i mtodziezy organizowany jest przez Fundacj? Kultury i Sztuki - J Kropka". Na proje <t

sktadajc[ si? autorskie programy artystyczne i edukacyjne, kt6re przygotowat zesp6t zawodowych

tw6rc6w, artyst6w i animator6w. W ciajgu ostatnich dni wakacji 27,28,29 sierpnia 2014r. ra

TarnowskiTi Rynku, w przestrzeniach Tarnowskiego Centrum Kultury i tarnowskim Studio Rad

Krak6w odb$da, si? warsztaty teatralne, radiowe, muzyczno - literackie oraz familijny koncert ,,Bajl a

jest podr6>aJ'. Warsztaty adresowane sâ  do dzieci i mtodziezy w wieku 6-19 lat, a udziat w nim jest

bezpJatny. Wszyscy mieszkahcy b^da_ mogli zobaczyc i posiuchac uczestnik6w warsztat6w podcz; is

publicznych prezentacji nabytych umiej$tnosci. Zaproszeni zostana^ r6wniez na koncert familijny

zatytutowany ,,Bajka jest podr6zaJ'. Gt6wna^ idea^ zadania jest ksztattowanie kompetencji kulturalnych,

stymulowsnie kreatywnosci, rozwijanie wyobrazni i umiej$tnosci zwiajzanych z tw6rczym myslenien,

nabywani0 wiedzy oraz doswiadczeh artystycznych dzieci i mtodziezy. Jest to r6wniez oferta

pobudzajcpa i rozwijajajca zainteresowanie kultura i sztuk% promuja,ca spos6b sp$dzania wolnego

czasu w n^szym miescie.

2. Opis |potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich

przyczynoraz skutk6w

ostatnch dniach wakacji dzieci, mtodziez i mieszkahcy wracaja_ do miejsca zamieszkania

czas

W

koncentru

p6jscia dc

zatem

familijny,

pom6c

swoich

wptywajajc

Dost̂ p d(

^ swoja^ uwag$ na przygotowaniach dzieci i mtodziezy do rozpocz$cia nauki; dorosfych qo

pracy. lnstytucje edukacyjne nie prowadzaJu2 zorganizowanych form wypoczynku. Jest

na sp$dzenie czasu wolnego dzieci, mtodziezy i mieszkanc6w Tarnowa w sposob

<reatywny, w kontakcie z kultura^ i sztuka .̂ lnterdyscyplinarny charakter projektu moze to2

modym ludziom w wyborze zajfC pozalekcyjnych, jak r6wniez zainspirowac do rozwcju

umieĵ tnosci artystycznych oraz pobudzic zainteresowania kultura, i sztuka_, w konsekwencji

na styl zycia mieszkartc6w.

oferty wszystkim, bez wzgl$du na ich status spoteczny i mozliwosci finansowe umozliwia

wyr6wnywanie szans w dost$pie do kultury i edukacji artystycznej.

3. Opis g -up adresat6w zadania publicznego

W projel

Tarnowa.

cie uczestniczyc b^da^ dzieci i mtodziez wieku od 6 do 19 lat oraz dorosli mieszkart



4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacj^ za

publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni si? to do podwyzs

standa "du realizacji zadania.

,nia

;nia

Niedotycjy

5. lnfornacja, czy w ciajju ostatnich 5 lat oferent/oferenci^ otrzymaWotrzymali" dotacj

dofmaiisowanie inwestycji zwiazanych z realizacja_zadania publicznego z podaniem inwestycji,

na

6re

zosta^ dofinansowane, organu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji.

Nie dotyc^y

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji

Celem rea

mtodziezy

izacji zadania: pt. ,,Krowa w kropki, czyli - No to co ze konczy si$ lato! jest edukacja dzi

przez sztuk?, stymulowanie kreatywnosci, rozwijanie umieĵ tnosci zwiazanych z tw6rc

mysleniem, nabywanie wiedzy oraz doswiadczen artystycznych i tw6rczych. Pobudzanie i rozwij

zainteresowafi kultura, i sztuka_. Wzbogacenie oferty kulturalnej Tarnowa skierowanej do dz

mtodziezy, rodzin i wszystkich mieszkahc6w w czasie ostatnich dni wakacji. Wyr6wnywanie szan

m

ie

w

dost^pie dp kultury i edukacji artystycznej.

Spos6b realizacji zatozonych cel6w:

1. Organiz acja i przeprowadzenie bezptetnych, interdysqyplinarnych warsztat6w dla dzieci i mtodziez

2. Prezentacja nabytych umieĵ tnosci artystycznych i tw6rczych uczestnik6w warsztat6w w przestrz

publicznej

3. Koncert

ni

familijny otwarty dla dzieci, mtodziezy i wszystkich mieszkartc6w

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Tarn6w - arnowskie Centrum Kultury, Tarnowski Rynek, tamowskie Studio Radia Krak6w



8. Opis poszczeg6lnych dziafari w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Na progrem interdyscyplinarnego projektu artystyczno - kulturalnego dla dzieci i mtodzi<zy

zatytutowa iego ,,Krowa w kropki, czyli - No to co ze koriczy si$ lato!. sktedaja, si? autorskie progra ny

artystycznt! i edukacyjne, kt6re przygotowal zesp6t zawodowych tw6rc6w, artyst6w i animator6w. W

ciajgu ostetnich dni wakacji 27,28,29 sierpnia 201^r. na Tarnowskim Rynku, w przestrzenicCh

Tarnowskiogo Centrum Kultury i w tarnowskim Studio Radia Krak6w odb^da^si? warsztaty muzyczno -

,Podr$czny warsztacik muzyczno-literacki oraz ^Warsztacik matego melomana", kt>re

Ania Broda multiinstrumentalistka, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekst6w:; warsztaty

ktor6w teatralnych i filmowych Matyldy Baczyfiskiej i Kamila Tolirtskiego pt. ,,W 7 godzin

literackie:

poprowad2

teatralne '<.

dookota s

RADIOWE

ebie"; radiowe warsztaty dziennikarskie: .,CISZA! TRWA NAGRANIE" . WARSZTATY

DLA MLODYCH DZIENNIKARZY - prowadzi red. Lukasz Grygiel, WARSZTATY RADIOWE

i KROPKA prowadzi Piotr Kopa/Radio Krak6w. Wszyscy mieszkartcy b$da^mogli zobaczyc i posluchac

nabytych umiej$tnosci uczestnik6w warsztat6w podczas publicznych prezentacji. Mieszkancy

zaproszen| zostana^ r6wniez na koncert familijny - Teatr Piosenki Ani Brody zatytutowany ,,Bajka jest

podr6zaJ'. ZaWadamy, ze udzial w przedsî wzieciu wezmie ok.1.000 os6b

Projekt realizowany jest wg autorskiego programu i scenariusza Patrycji Nowak , kt6ra zaprosilado

wsp6tpracy artyst6w, dziennikarzy, animator6w i sprawuje opiek$ artystyczna^nad realizacjqprogram

I. Etap przygotowawczy.

Z dniem iozpocz$cia realizacji zadania: ,,Krowa w kropki, czyli - No to co ze koticzy si$ lato! ,,

rozpoczyna dzialalnosd biuro organizacyjnego projektu, prowadzenie kt6rego powierzone jest Grazyrrie

Nowak, kt6ra wykonuje swoja. prac? spotecznie i nie pobierze z tego tytutu wynagrodzenia. Zadania

kierownika biura organizacyjnego projektu obejmuja^ prowadzenie i biezqcq prac? biura projektu,

prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z projektem. Sporzajdzanie i zawarcie um6w z autoranii i

realizatorami projektu, porozumiert o wsp6lpracy oraz powierzenie zadah osobom pracujajcym

spotecznie na rzecz realizacji projektu.

Rozpocz îe interdyscyplinarnego projektu artystyczno - kulturalnego dla dzieci i mtodziezy pt. ,Krowa

w kropki, czyli - No to co ze konczy sif lato!p" poprzedzi kampania promocyjno - informacyjna

prowadzo

portali spoecznosciowych. Zar6wno przed realizacj^programu, wtrakciejego realizacji i po

zakohczeniu dziatac bedzie specjalnie utworzona podstrona na stronie internetowej i facebook Fundacji

,i Kropka" ftww.fundacjaikropka.pl: https://www.facebook.com/fundac|aikropka7fref=ts , gdzie

a w r6znorodnych fomnach r6wniez przy pomocy partner6w projektu, partner6w medialnyc^,

OK.(

r6itzamieszczone b$da^zapowiedzi, informacje i relacje. Projekt bfdzie tez mial specjalnie zaprojektowapq

wizualizac ̂  i opraw? graficzna^. W celach dokumentacji i upowszechniania programu projektu

wykonany zostanie serwis zdj^ciowy w formie reportazu, kt6ry r6wniez zamieszczony zostanie w

nternecie. Kampania promocyjna i reklamowa, uruchorhienie i aktualizacja strony internetowej projeHu,

'ekrutacja uczestnik6w realizowana b^dzie przez biuro organizacyjne i koordynatora projektu w oparciu

o przyj^ta. strategi? promocji projektu.

I. Realizacja programu.

1. WARS2TATY MUZYCZNO - LITERACKIE



Prowadzi Ania Broda, wokalistka, muniinstrumentalista, kompozytorka, autorka tekst6w

Ania Broda

Cz^scpierwsza:

Podr$cznj

Moja Tajemnica, czyli jak bawi6 si? muzykaJ stowem ...

warsztatcik muzyczno-literacki.

piosenki snieszne i dziwne,

liryczne i fe ntastyczne,

bajeczne i a wietrze ...

wiersze i rr uzyka dla smyka

w towarzystwie cymbatew, pianina i srebrnego tr6jkata!

w program e m.in. teksty A. Brody, D. Gellner, D. Wawitow, N. Usenko.

O czarnym lwie, srebrnych ksiezniczkach, o skrzatach i innych niezwyktych zjawiskach.

Czesc dru0a:

Warsztacik matego melomana.

Eksperym^nty z dzwi$kiem i rytmem ,szybka nauka wpadajajcych w ucho melodyjek .Autorski porr^ys

na tworzerjie muzycznych obrazk6w do tekst6w z udziatem wdziecznych rekwizyt6w

jak dzwonki, tr6jkaJty i tamburyny.

Zwieftczer|em warsztat6w b^dzie udzial dzieci w koncercie familijnym: Teatr Piosenki Ani Brody pt.

Bajka jest podr6zaJ'

lnterpersoftalny charakter zaj$6 rozbudzi wyobrazni? dzieci. Pozwoli rozpuscic wodze fantazji i prze^yc

cudown .̂ przygod? w Krainie Sztuki.

Miejsce: lirnowskie Centrum Kultury, Rynek4 i Tarnowski Rynek
UczestniqJ:6-13lat
Termin: 27|. sierpnia (sroda)

2. KONCERT FAMILIJNY: Teatr Piosenki Ani Brody pt. BAJKA JEST PODROZA
Autorski koncert wsparty dzialaniem dzieci bior^cych udzial w warsztacie ,
wzbogacQny o barwnie opowiadane historie oraz animacj$ gry na cymbatach !

Vliejsce:
Jczestnic>
Termin: 27

T^rnowski Rynek
: publicznosc
. sierpnia (sroda)

3. WARSZ[TATY TEATRALNE: ,,W 7 godzin dookota siebie"

Prowadzaj Matylda Baczyhska i Kamil Tolihski aktorzy teatralni i filmowi.

Dwa sety intensywnych cwiczen. Kazdy z uczestnik6w pozna podstawy pracy nad swoim cia4m

gtosem i dykcja^. Wyjasnimy r6wnie2 co to jest improwizacja i jak mozna ja^ ,,uprawia6".

Na zakortczenie warsztat6w odb^dzie si$ publiczna prezentacja nabytych umieĵ tnosci.

Najwaznie szym celem warsztat6w jest rozbudzenie wyobrazni oraz pr6ba poznania samego siebie.

Miejsce: T^rnowskie Centrum Kultury, Rynek4 i Tarnowski Rynek
Jczestniq: 7- 16 lat
Termin: 2S. sierpnia (czwartek)

4.,,CISZA TRWANAGRANIE'

WARSZTATY RADIOWE DLA MLODYCH DZIENNIKARZY



Prowadzi Lukasz Grygiel, dziennikarz

Zaj$cia postuza^ poznaniu specyflki pracy dziennikarza. Uczestnicy nab^da^ umiej$tnosc posJugiw

i? tzw. ,,$zykiem radiowym". Podczas pr6b mikrofonowych zaznajomia^ si? z tajnikami nar

akcentowa nia oraz modulacji gtosu. Duzy nacisk potozony bedzie na praktyk?. Do zadart uczestn

nalezec b<sdzie m.in. zbudowanie tekstu dziennikarskiego, redagowanie informacji prasowych

przeprowaizenie wywiadu. Dzi$ki cwiczeniom mtod2i dziennikarze nab$da^ umiej$tnosc trafnego

zadawania

Miejsce: T
Uczestnicj
Termin: 28

Prowadzi

si$

pytan i poprawnego m6wienia. Kazdy z uczestnik6w otrzyma zapis swoich materi

dzwifkowych powstatych w trakcie zaj$c.

rnowskie Centrum Kultury, Rynek4 i Tarnowski Rynek
16-19lat
sierpnia (czwartek)

5. WARS2TATY RAOIOWE i KROPKA
iotr Kopa, dziennikarz

Tajniki pra y dziennikarskiej oraz nabywanie i cwiczenie umieĵ tnosci dziennikarza radiowego odby

profesjonalnym studio radiowym - tamowskim studio Radia Krak6w . Podczas

uczestnicy zostana^ wprowadzeni w specyfik? pracy w radiu, zapoznaja^ sî  z j$zykiem ra

podstawoNVym sprz t̂em radiowym. Wsp6lnie ustala^ plan pracy (wymyslanie scenariusza au

radiowej, eykIu informacji lub mini - sluchowiska, ewentualnie wsp6lny wyb6r gotowego tekstu, k

zostanie przez uczestnik6w nagrany). W cz$sci praktycznej warsztat6w doswiadcza^ prac

mikrofonerti, nagrywanie wczesniej zredagowanego tekstu, montaz. Wystuchaja^ gotowego stuchow

Wszyscy uczestnicy warsztat6w otrzymaja^ gotowe stuchowiska, b^dajce efektem ich praradiowego

studio rad|owym na adresy mailowe ich rodzic6w. I jeszcze zakonczenie, kt6re niech pozosta

niespodzia|nka .̂

Miejsce: sedziba tarnowskiego studia Radia Krak6w, Rynek9
Uczestnic : 10-14lat
Termin: 29. sierpnia (piqtek)

cji,

6w

-az

6w

at

ch

ia,

cji

Realizacjc

UWAGA!:

programu odb^dzie si? przy udziale animatortDw, wykonujacych swoje zadania spotecznie

w razie niesprzyjajajcych warunk6w atmosferycznych wszystkie dziatenia plenerowe odb dâ

si? w Tarn iwskim Centrum Kultury.

lll. Zakoriczenie
p

zadania:

>o zakortcfeeniu realizacji zadania dokonana zostanie ahaliza i podsumowanie zadania, rozliczenie

inansowe Sporzajdzony zostanie kohcowy raport merytoryczny i fmansowy z realizacji zadania.

9. Harmonogram



Poszczeg6lne dzialania w zakresie realizowanego zadania

publicznego^*

a) zawarcie

c)zakup m<

Zadanie publiczne realizowane w okres e od 11.08.2014 do 15.10.2014

I. Etap przygotowawczy:

a)powotani j i dziaialnosc biura organizacyjnego

um6w z autorami, tw6rcami i realizatorami

projektu. Z iwarcie porozumieh o wsp6tpracy.

Powierzenie zadan osobom pracujgcym spotecznie.

b)zawarcie umowy na obs4ug$ finansowq projektu

teriat6w biurowych

d)opracowanie strategii kampanii promocyjno-reklamowej i jej

realizacja.

e)zawarcie um6w na wykonanie projekt6w graficznych i

serwisu zdjeciowego.

f)powierzenie pracy spotecznej -zadah redakcyjnych i

graficznych zwiazanych z aktualizacja. strony intemetowej

projektu

g) rekrutacja uczestnik6w warsztat6w

ll. Realizacjazdania:

a)druk , ekspozycja i kolportaz materiaJ6w reklamowych

b) przeprowadzenie kampanii reklamowej (zapowiedzi i

relacje prasowe, radiowe, telewizyjne, na portalach

spotecznosciowych i stronach intemetowych organizatora i

partner6w projektu; wykonanie reportazu zdj$ciowego i jego

publikacja na stronie organizatora).

c) realizacja programu

1. WARSZTATY MUZYCZNO - LITERACKIE
^>odr%czny warsztatcik muzyczno-literacki.
Warsztacik matego meloman

2. KONCIiRT FAMILIJNY: Teatr Piosenki Ani Brody pt.
BAJKA J EST PODROZA_"

3. WARSZFATY TEATRALE
W 7 godz p dookola siebie"

4..CISZA! tRWA NAGRANIE"
yVarsztaty adiowe dla m*odych dziennikarzy.

5.WARSZFATY RADIOWE i KROPKA'

A/arsztaty w studio radiowym dla dzieci

Zakoric :enie zadania.

Rozliczeni i. Sporza_dzenie raportu kohcowego -

prawozds nia merytorycznego i finansowego

Tenniny realizacji

poszczeg6lnych

dziateri

od11.08.2014

do 15.10.2014

od 27.08.2014

do 29.08.2014

od 30.09.2014

Do15.10.2014

Oferent lubinnypodmit

odpowiedzialny za dziatan e w

zakresie realizowanegc

zadania publicznego

Fundacja Kultury Sztuki -

,Kropka"

Fundacja Kultury i Sztuki 4 .i

Kropka"

Tamowskie Centrum Kultury

partner projektu- sale,

obsKiga techniczna

Fundacja Kultury i Sztuki 4 J

ropka".



-10. ZaWdane rezultaty realizacji zadania publicznego '̂

1. Odbyto si? pi$6 imprez kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci, mtodziezy, rodzin i mieszkartc6w

Tarnowa.

2. Zostala wzbogacona oferta kulturalna Tarnowa dla dzieci, mtodziezy, rodzin i wszystHch

mieszkan<:6w w czasie ostatnich dni wakacji.

3. Dzieci i mtodziez wzie^y udzial w programie edukacji przez sztuk$, dzi$ki czemu nabyty umiejetac Sci

w zakresie stymulowanie kreatywnoSci, rozwine^y umiejetaoSci zwiazanych z tw6rczym mysleniom,

nabyty wksdz$ oraz doswi;adczenla artystyczne i tw6rcz4.

4. Przez doswiadczenia artystyczne dzieci i mtodziez pobudzity swoje zainteresowania kulturaJ sztuka^

oraz odkfyty pasje i talenty tw6rcze, kt6re moga^ by6 rozwijane w formach zorganizowanych zjj$6

pozalekcynych w ciqgu roku szkolnego.

5. Zostaty wyr6wnywane szanse w dost̂ pie do kultury i edukacji artystycznej wszystkim uczestnikom

projektu, dzi$ki zagwarantowane bezptatnego udziaiu w programie.

IV. Kalku acja przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgl$du na rodzaj koszt6w:

Lp. Rodzaj
koszt6w

Koszty
merytbryczne
po stonie
...(n,
Ofereifa^>:
Hono aria:
1 .Aut >r i kier.
artyst ^czny
projel tu

18)

2.Ko
proje

sztaty
autorkie -
scen

rdynator
tu

riusz i
prow< dzenie
4.kon ̂ rt
5.pro' vadzenie

Praca
spote 2na:
Anim rtorzy
2 oso Dy

T3
<u

50

1
T3

sr.922

10

O
CC

Umowy
o dzieto

godz.

Koszt
ca<kowity

8298

500

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(wzt)

98

z tego z
finansowych
srodk6w w>asnych,
srodk6w
z innych zr6dd , w
tym wplat i optat
adresat6w zadania
publicznego"' (w

Koszt do pokrycia
z wktadu
osobowego, w tym
pracy spoteczn< j
cztonk6w
i swiadczeri
wolontariuszy
(wzl)

500

10



ll

lll

IV

Kosz
zada
publii
tymk
admi
post
...(ne
Ofere
1)ob
ksieg
proje
2)Pr,
spote
kiercn
proje
1 oso
3. Ma
biuroi
komp

t'obshJgF'
na
; mego, w
(iszty
iistracyjne
n >nie
. wa

ta) '.
sluga
( wa
ktu-ustuga
aca
izna
i rnik biura
< u

a
eriaty

ne-
et zakup

lnne koszty, w
tym koszty
wyposazenia i
prompcji po
stronie ...
(nazwia

1) Sefwis
zdjecipwy
2) druk kompletu
materiatow
reklarhowych-
ustuga
3)projekty
grafickne
materiatow
reklamowych i
wykoijianie
wizua)izacji
4. Redakcja
teksWw
prasowych i
prom0cyjnych
5. Pra
spote
Aktus
stronj
ntem
proje
1 oso

0gofc

2. Przew

1

2

3

Wni

Sro<

$ro<
w pk

ca
xna
izacja

2towej
tu
)a

m:

1

150

1

1

1

2

1

20

402

10

200

200

250

Sr.300

250

10

Szt.

godz.

komplet

Szt.

komplet

Umowy
o dzieto

Umowa
o dzieto

godz.

402

1500

200

200

250

600

250

O

12400

40

O

O

::

20 3

25

60

25

O

10

3

)

)

D00

O

O

200

O

o

o

o

o

200

dywane zr6dta finansowania zadania publicznego

)Skowana kwota dotacji

ki finansowe wtesne"'

ki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe wymienione
t. 3.1-3.3)">

o

1 500

O

O

O

O

O

200

2200

10000zt 80.6%

200zt 1.6%

Zt <>/c

ll



3.1 wptaty i optaty adresatdw zadania publicznego'"

3.2 srod <i fmansowe z innych zr6det publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje

z bu Jzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzajdu terytorialnego,
fundjszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)^

.zt

3.3 pozostateT7T

Wkiad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy

czto k6w)

i praca spoteczna

2.200zl 17.7%

Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)

12.400zt 100%

3. Finansowe srodki z innych zr6del publicznych21)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota srodk6w
(wzl)

lnformacja o tym, czy
wniosek (oferta)

o przyznanie
srodk6w zosterf (-a)

rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez

nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzonyta)

Termin rozpatrzen
w przypadku

wniosk6w (ofert
nierozpatrzonych do

czasu ztozenia
niniejszej ofert

TAK/NIE'

TAK/NIE"

TAK/NIE"

TAK/NIE'

Uwagi, kt<>re moga^mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. lnne wybrane informacje dotycza,ce zadania publ cznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego '̂

Grazvna

prezes F undacji Kultury i Sztuki - J Kropka", menedzer, organizator imprez, wystaw, festiwali,

Nowak

12



wydarzeft kulturalnych; producent spektakli teatralnych, film6w promocyjnych, dokumentalnych i

programow telewizyjnych; fundatorka i Prezes Fundacji ,i Kropka". Posiada wieloletn

doswiad;zenie w pracy zawodowej, gt6wnie w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego, Wydziae

Kultury

Swoje t

instytucj

Urzedu Wojew6dzkiego, Pracowniach Sztuk Plastycznych w Krakowie, Muzeun

Okr$govWm w Tarnowie - Dw6r w DoJextee, Tarnowskim Centrum Kultury i Operze Krakowskioj.

miej$tnosci poszerzala biorac udziat w licznych szkoleniach z zakresu zarzajdzana

ami kultury, projektami oraz w miedzynarodowych kursach i warsztatach. Niekt6

osiajgni^cia zawodowe: inicjator i wspc4zalozyciel Korespondencyjnego Klubu Mlodych Pisarz/,

zatozycil Oddziatu Zwiqzku Literat6w Polskich, organizator dwunastu edycji Og6lnopolskiego

Festiwal̂ j Komedii Talia, Podejmowate prace redakcyjne i organizacyjne na rzecz wydawn

ksiajzkoyvych - ,,Tarn6w z Melpomena^ pod r$k$", ,,Listy na Babilon" - Ksiega Jubileuszowa prcf

Kazimierza Brauna, kilkudziesi$ciu edycji Gazety Festiwalowej ,TALiA", redagowala prograniy

teatralne. Pomystodawca i realizator i wielu program6w edukacyjnych, m.in. zrealizowate autorske

projekty: ,,Tarnowska Akademia Antyczna" ,,Modna Melpomena", ^Piaskownica", ,,Klasa teatralnj

Ma na swoim koncie autorski projekt edukacyjny w ramach programu Narodowego Centrum Kultu y

,,Dom Kultury+". Wsp6tautor i realizator mi$dzynarodowego projektu Sezony Teatralne w

Kotobrz^gu, organizator wieloletniego programu ^Poznajemy Teatr". Autor i organizator kampanii

marketirtgowych, promocyjnych i informacyjnych na rzecz projekt6w artystycznych. Organizator

imprez, wystaw, koncert6w, festiwali, plener6w. Autor i producent cyklicznego Magazyru

Kulturalnego ,W pierwszym Rz^dzie Kultura". Obecnie , b^dap na emeryturze realizuje swoje pase

zawodoWe zawsze zwiazane z kultura_ i sztuka^ poprzez dzialalnosc Fundacji i Kropka oraz ra

r6znoro|nych polach spotecznej aktywnosci.

Patrycja Nowak

fundatorjka i zatozycielka Fundacji ,,i Kropka", wiceprezes Zarzqdu Fundacji, dyrektor programovry

,,Teatru i Kropka", dziennikarka, scenarzystka, autorka scenariuszy filmowych, telewizyjnych

teatralnych, autorka ksî zek dla dzieci i dorostych, Ukoriczyta dziennikarstwo i kulturoznawstwo ra

Uniwers^ecie Jagiellonskim. Scenarzystka, na state wspc4pracuje z telewizja^TVN. Autorka ksiaiki

dla dzieici ,Klatwa dzina", noweli ,,Zuzka", wsp6lautorka tekstu ,,Generacja" wystawianego w

warszawskiej Akademii Teatralnej przez Piotra La^arkiewicza. Prowadzite krakowska^ redakcte

magazyhu Aktivist. Jako dziennikarka wsp6lpracowate z takimi pismami jak Ha!art, Uroda, c:y

Cosmop|olitan. Brala udziaJ w wielu warsztatach scenopisarskich, miedzy innymi: ,,Warsztaty pisania

scenariLszy telewizyjnych. Tworzenie scenariusza i fabuty", prowadzenie: brytyjska ,,The scri3t

factory", Rob Ritchie, Angeli Macfarlane; warsztaty Studio Nowe Horyzonty, podczas festiwalu E

Nowe Horyzonty we Wrodawiu, czy warsztaty z wykprzystania element6w .psychologii procesu"

tworzenu postaci i scenariuszy. Wsp6tautorka scertariusza do filmu fabularnego ,Nad 2ycie",

historii siatkarki Agaty Mr6z-Olszewskiej.

w

Ania Broda

Od zawsze spiewa, gra na cymbatach, pianinie i b^bnach. Komponuje muzyk? filmowe[, autorsk<

tradycyjha,. Pisze piosenki , kotysanki i inne miniatury muzyczne. lnspiracjS[ jest dla niej
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poezja ^szczeg6lnie ta nieobliczalna i zagadkowa, w kt6rej dzwî cza^ stowa. W muzyce szu

nastroj6v, kolor6w, wzruszen, tajemnic i nieprawdopodobnych historii, poruszajajcych delika

struny wyobrazni.

Wokalis1ka obdarzona niezwyktym, wyrazistym gtosem, mistrzyni gry na cymbatach wilenski

multiinstrumentalistka, kompozytorka i autorka tekst6w. Wsp6ttw6rca Kapeli Brod6w. Jej koncerty

cuszQ i wrazliwosc na pi$kno. Prowadzi warsztaty spiewu ,,biatym" gtosem oraz zaj$

muzyczno - edukacyjne dla dzieci i dla dorostych. lmprowizuje i prowadzi muzykoterapi$ dla ludz

zespotem Downa. Nagrate szes6 ptyt. Jej ostatni autorski album "A ja nie chce^ spa6" inspirowa

wierszami polskich poet6w otrzymat gtowna, nagrod? w konkursie "Swiat Przyjazny Dziec

organiz0wanym prze Komitet Ochrony Praw Dziecka 2011. Stypendystka Ministerstwa Kultun

Dziedzictwa Narodowego i Urz^du Marszatkowskiego w Olsztynie .

Matvlda Baczvnska- Absolwentka PWST im L. Solskiego w Krakowie. Od 2011 roku zwiazana

Teatrem L. Solskiego w Tarnowie. Laureatka nagrody im. Nardellego za najlepszy debiut

scenach teatr6w dramatycznych w sezonie 2012/2013. W 2012 wyr6zniona nagroda^ ,,Nadzie|a

Roku" przyznawana^ przez rade^ miasta Tarnowa. Zagrate w takich filmach jak .Korow6d" (rez.

Stuhr), ,]Cisza"(rez. S.Pstrong), ,Swifty lnteres" (rez. M.Wojtyszko). Szerszej publicznosci znana

seriali tajkich jak ,,Plebania", ,,Ojciec Mateusz" czy ,Ludzie Chudego". Jej pasjaJest praca z dzie6m

czym ni$kt6rzy z mieszkaric6w Tarnowa i okolic mogli si? juz nie raz przekonac.

Kamil Tolinski- Absolwent PWST im L. Solskiego wydziat zamiejscowy we Wroctewiu. Akt

teatralny i filmowy. Zagral w wielu filmach min. ,,R6za" (rez. W. Smarzowski), ,,80 milion6w" (rez.

Krzystek), ,,General Nil" (rez. R.Bugajski). Szerszej publicznosci znany z takich seriali jak Juli

^KIan", ,,Na wsp6lnej", ,Usta Usta", ,,Pierwsza Mitosc". Juz jako uczeh liceum dzialal energicznie

Teatrze|Szpila, gdzie wyrezyserowal trzy sztuki i tam tez juz jako absolwent szkoty teatraln

prowadzit warsztaty dla mtodziezy.

tukasz jrygiel

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji spotecznej. Lukasz w zawodzie dziennikarza pracuje

t. Zaczynal jako stazysta w telewizji ^Ctv" w swoim rodzinnym miescie na Sla,sku. Sw

doskonalrt takze w portalu intemetowym jaW.pl, gazecie ^Co tydziert" oraz Jaworzno:

zdobywat r6wniez w Telewizji Silesia. Od blisko czterech lat mieszka w Tarnow

w Telewizji Regionalnej IMAV.W a od p6ttora roku jest reporterem w tarnowskim oddzia

osmiu I

warsztat

Praktyk

Pracow4*

Radia E

PJptrKpj3a

ka.

Z wykstztalcenia filolog polski, z zawodu dzienhikarz, z zamilowania copywriter i lektc

Przewoc niczajcy Rady Fundacji J Kropka"

Z mikrof3nem pracuje od ponad 15 lat. Szlify zdobywaJ w Agencji lnformacyjnej tarnowskiego Rad

MAKS. VV ciajgu osmiu lat pracy w rozgtosni pracowat jako serwisant, wydawca, prezente

prowadzacy i komentator wydarzert sportowych (eKstraklasowa koszyk6wka oraz 2uzel).Laure

w
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nagrody

zajmuJ3.

cztonek

ubioru- l

konkurs

tahca wi

set desi

w pierwszej edycji prestizowego konkursu NBP i Agencji Reutera dla dziennikan:y

ych si? tematyka_ biznesowa_. Wsp6teutor audio-przewodnika po Tarnowie, wielu aud

tematyc;:nych emitowanych na antenie Radia MAKS. Od 15 lat pracuje r6wniez jako lek

filmowych dubbing6w, prezentacji, szkoleh, gier komputerowych. Obecnie zwiazany z Radi î

Krak6w.

Anna N6wacka

Zarzadu, gt6wny designer Fundacji, z wyksztatcenia historyk sztuki, grafik i projektpt

ajczy nowe media z tradycyjnym warsztatem, nie boi si? wyzwan artystycznych. Wygr

Loreal Color Trophy, Cream de la Creami Mikser. Projektowata kostiumy do pokaz

p6tczesnego dla Anity Podkowy-Brariki, Agaty Kot, czy Kasi Walig6ry. Obecnie zajmuje

nem dla Applicake i Tedx Krak6w. Jej wielka^ pasjaJest klasyczny rysunek oraz anima

poklatkdwa.

Animatofzy, lnni

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w^ przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania^

Lokal na dziatalnosc biurowa_, sprz^t biurowy

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem

kt6re z tych zadah realizowane byfy we wspc4pracy z administracja^ publicznaJ.

- Fundacja i Kropka by<a wsp6lorganizatorem imprezy Centrum Sztuki Moscice w ramach cyklu

,,Za hor^zont domu" i zorganizowala spotkanie z

polskiej

fotografi ̂ nej i filmu dokumentalnego. (marzec 2014)

- Na ;:aproszenie Biblioteki Narodowej w Warszawie Fundacja wsp6ttworzyla program

edukacy

udziat w

rezyseri

podr6znikiem Prezesem Towarzystwa Przyjeicic4 Kuby w Krakowie, prezentacj? wystawy

kubahskim pisarzem ttumaczem literatury

nego dla dzieci z okazji wydarzenia pt. lmieniny Jana Kochanowskiego. Fundacja brala

literackiej grze terenowej i produkcji premiery sztuki M. Przeslugi ,,Chod2 na stowko" w

Tomasza Cyza. (maj 2014).

- Cykl w arsztat6w animacyjno - teatralnych dla dziecipt. ,,Co ty sobie wyobrazasz?" jest autorskim

projektem Fundacji i realizowany jest przez nas w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych od

maja 2014r. a zakohczy si? we wrzesniu 2014.
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4. lnforrrtacja, czy oferent/oferenci^ przewiduje(-aJ zleca6 realizac|? zadania publicznego w trybie,

o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolonariacie

Nie dotypzy

Oswiadc2am (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci si? w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferentaAfrferent6w î

2) w ram^ch sktadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie^ optat od adresat6w zadania;

3) oferent/oferenoi*' jest/sa** zwiazanyf4H) niniejsza^ofertqdodnia 15.11.2014r.;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaiiiem

i przeka2tywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatyczrych,

osoby, ktorych te dane dotycza^ ztozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa^ z dnia 29 sierpnia

1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6zn. zm.);

5) ofererft/oferenci^ sktadajapy niniejszq ofert? nie zalega (-jaj/zalega(-jaJ^ z optecaniem nalezr osci

z tytulu zobowia^zah podatkowych/sWadek na ubezpieczenia spc4eczne'';

6) dane 0kreslone w cz^sci I niniejszej oferty sei zgodne z Krajowym Rejestrem SajdowymAwtes

7) wszystkie podane w ofercie oraz zatajcznikach informacje sâ  zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktyczfiym.

fUW

NIP
Ad

Zata^cznil
1. Kopia
2. W pn

ACJAKUtIURYISnUK!-,,IKROPKA"
lsep 25, 32-830 Wojnicz

KRS: CKX)0477935
8733251819 REGON: 122957976
s do kor*spondencji: Grazyna Nowak
Lwowska 28/11, 33-100 Tarn6w

J>REZE1

(podpis osob
hb podpisyos6

ZAF ZADU

-

upowaznionej
upowaznionych

do skladania oswiadczeh woli w imieniu
oferenta/oferent6w^

Data 2014-07-24

ktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa_dOwego, innego rejestru lub ewidencji^
padku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktadajacych ofert? wsp6lni niz

wynikajajpy z Krajowego Rejestru Sajdowego lub innegp wtasciwego rejestru - dokument potwierdz^jajcy
upowaznienie do dziatania w imieniu oferenta(-6w).
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PoSwiadpzenie ztozenia oferty '̂

Adnotac$ urz$dowe

' Niepotr; bne skreslic.
^ Rodzajenzadaniajestjedno lub wi^cej zadari publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
r. o dziata
V Kazdy j
pola.

nosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
oferent6w skladaj^cych ofert? wsp61n^ przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dola_czaja^ wta^

2003

ciwe

Forma prawna oznacza form? dzialalnosci organizacji pozarzadowej, podmiotu, jednostki organizac
okreSlonaJna podstawie obowia^ujacych przepis6w, w szczeg6hiosci stowarzyszenie i fundacje, osoby pr;iwne
i jednostkj organizacyjne dzialaj^ce na podstawie przepis6w o stosunku Panstwa do Kosciola Katolicl iego
w Rzeczyj)ospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciol6w i zwiajzk6w wyznaniowych oraz
o gwaranc|ach wolnosci sumienia i wyznania,jezeli ich cele statutowe obejmuja_prowadzenie dzialalnosci po; ytku
publicznej;o, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra2e pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczy6 odpowi(dni^
form$ lub wpisac inn^.
' Poda6 nftzw? wlasciwego rejestru lub ewidencji.

** W zalez^osci od tego, wjaki spos6b organizacja lub podmiot powstal.
^ Osiedle^ solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetaienie nie obowiazkowe. Nalezy wypetaic je
zadanie p^bliczne proponowane do realizacji ma byc realizowane w obrebie danej jednostki.
*' Nie wypjetaiac w przypadku miasta stolecznego Warszawy.
'* Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypetai6 je^li
zadanie mb by6 realizowane w obr^bie danej jednostki organizacyjnej.
^ Nalezy|okreslic czy podstawa^ s^ zasady okreslone w statucie, petaomocnictwo, prokura czy tez inna pods^awa.

Dotyczy tylko oferty wsp61nej.
J Wypeh|i6 tylko w przypadku ubiegania sie. o dofmansowanie inwestycji.

Opis niusi by6 spojny z harmonogramem i kosztoryse^n. W przypadku oferty wsp6lnej - nalezy wsJaza6
dokladny j >odziat dzialari w ramach realizacji zadania publicznego mi^dzy skladaj^cymi ofert^ wsp61n .̂

W hannonogramie nalezy podad terminy rozpocz^cia i zakonczenia poszczeg61nych dzialari oraz liczbowe
okreSlenie skali dzialari planowanych przy realizacji zadapia publicznego (tzn. miar adekwatnych dla daiego
zadania pi blicznego, np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesi^cznie, liczba adresat6w).
14)

15)
Opis zj odny z kosztorysem.
Nalez] opisa6 zakladane rezultaty zadania publicznegd - czy b^da_ trwale oraz w jakim stopniu reali:acja

zadania pr zyczyni si? do rozwia;zania problemu spolecznegolub zlagodzi jego negatywne skutki.
'^ Nalezy uwzgl^dniC wszystkie planowane koszty, w szczeidlnoSci zakupu ushig, zakupu rzeczy, wynagrodzeri.
'^Dotyczyjedynie wspierania zadania publicznego.
* Nalezy wpisa6 koszty bezpo5rednio zwia^ane z celem redlizowanego zadania publicznego.

W przy jadku oferty wspolnej kolejni oferenci dola^czaj^ do tabeli informacj? o swoich kosztach.
Nalez) wpisad koszty zwiajzane z obshig^ i administracj^ realizowanego zadania, kt6re zwiajzane sâ

z wykonyvaniem dzialari o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslug^ finaniowa.
i prawn^projektu.

Wypeh ienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umov^ie postanowienia, o kt6rym mowa w g 16 ramo^vego
wzoru unowy, stanowia^cego zalqcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza^cych realizacji zadania
publicznej,o oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego ^adania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realteacji
zadania pi blicznego.
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22) Infomiacje o kwalifikacjach os6b, kt6re b^da. zatrudnione przy realizacji zadania publicznego,
okwalifUqacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6hiej nalezy przyporza_dkowa6 zasoby kadrow
dysponujj

Np. k
dysponuj
"*' Odpis i msi byc" zgodny z aktuahiym stanem faktycznym
*> Wypeh

cych nimi oferent6w.
kal, sprz^t, materiaty. W przypadku oferty wsp6hiej nalezy przyporza_dkowad zasoby rzeczowe

oraz
fe do

do
;ych nimi oferent6w.

ia organ administracji publicznej.
prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wyd
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