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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBUCZNEGO

Ofertę malbży wmpelhmićWmmie w ballydn' pustym palladu, zgodnie z fmsllmnlhq'pm''i umnieszmmymniiprzymamuś”mum polach
oraz wmam.
Zazrnaaemiegwiazdką„ mp.: „Muranów/Warnie”muaaa, że malleży skreślić mbwltaśdwąmwmw, pozostawiając
prawidłową. Przyklad:„”Merde!/Wnuk”.
I.Podstawoweinformacjeozhżonejofercie

1. Organ admirislnci pubianei,
*
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do H gammer umarł PrWPr

2. Tryb,w którym Murroofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego io
wolontariacie

R | . „, .” "innego3' ' "" Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

4.Tytuł zadania pubiarlegi Wyjazd do Łucka Ukraina , zwpołu śpiewaczego
„Kresowianki „ połączony z udziałem w festiwalu „Bereginia

5_ Termin ma"-.Izach |.” whmmneua ?:D _

28.07.2018 Data,
ia

24-08.2018

II. Dane oferenta (—ów)

LNuwadumbkMLhmpmnąm-wmmmumkmmmmeom
Stowarzyszenie TwórcówKultury Nadbużańskie] im Janusza Kalirwwskiegm stowarzyszenia KRS 0000278808
Wlodawa 22—200. al. J.Plsudskiego 52. Nr konta BGŻ 69 2030 0045 111 0 0000 0269 0710

:. Inne dodatkowedmcW w tym
danewóbupa-niwdom Barbara Litwiniuk tel.: 609243363
wyjaśnieńw deny (np. numer Andrzej Rysz tel.: 603887756
teldonu, adrB poaty elektronirznej, numer
fulsu, adresStraw intemetowej)

III. Zakres rzeaowy zadania publicznego

L@Mwbimqoprmmnąowmmwmnmnm,wmqólnośddu,mmM.Wmmndammmmwmhwmnhwmduwubm
Fdział

zespołu śpiewaczego "Kresowianki" w festiwalu „Bereginia „ w Łucku — Ukraina. Prezentacja
ieśni i strojów nadbużańskich-

! )
Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie.

2 )Termin realizacjizadania nie może być dłuższyniż 90 dni.



|lntegracja z innymi uczestnikami festiwalu. Zwiedzanie miasta, jego zabytków i atrakcji turystycznych.
Aktywizacja osób w wieku starszym.

Przygotowanie i napisanieprojektu wyjazdu.
Wysłanie zgłoszenia
Zamówienie transportu
hlbezpieczeniegnrpy

Wyjazd z Włodawy dn,! 1.082018
Prezentacja zespołuw dniu 11.08.2018 na festiwalu przed publicznościąfestiwalowaw Beresteczku Promocja miasta
Włodawa i powiatu Modawskiego. Prezentacjastroju regionalnego„włodawskiegf
Zwiedzanie miasta i atrakcji turystycznych-
ocleg

E/ystęp dn 12.08.2018 w Łucku
owrót doWłodawy w dniu [2.08.2018

LZakhdalermhatyreaizacizadaniapuhimego

Aktywizacja osób starszych po przez udział w festiwalu „Bereginia „ w Beresteczku i Łucku — Ukraina.

zentacja

ultury naszego regionu i stroju włodawskiego przed publicznością festiwalowa.
Do zespołu należą osoby w podeszłym wieku- Integracja z innymi uczestnikami festiwalu .

znanie uczestników festiwalu i publicznością z kulturą ludową naszego regionu . Zapoznanie się a
cjami tmystycznymi miasta Łucka ijego kulturą

N. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadkuwięlmej Iiaby kosztów
ismieje możliwość dodania kolejnychwierszy)

Rodzajkosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
(zł) zwnioskowanej ze środków

dotacji” linansowych
(zł) wlasnych, środków

lp.

lub rzeczowego
(:I)

1 Transport 1400,00 1000,00

Ubezpieczenie 60,00 00
2

mm: 1460,00 1000,00

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4 )w przypadku wsparcia realizacjizadania publicznego.
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