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Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy oszczeg'ól ych polach orazgl.
w przypisach.
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Zaznaczenie gwrazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*"oznacza, ze nalezy skreslic niewłasciwą OdeWl rpa
prawidłową. Przykład: „pebietanieMniepobieraniFT

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracjipublicznej, Burmistrz Miasta Włodawy
do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
2' Tryb, w ktorym złozono ofertę publicznego io wolontariacie
3. Rodzaj zadania publicznego” Edukacja, oświata i wychowanie

4. Tytuł zadania publicznego Organizacja zajęć warsztatowych z animacji poklatkowej.

, „ __ , „ 2) Data 9 III 2018 r. Data 25 V 2018 r.
5. Termin realizaqi zadania publicznego . . .

rozpoczęcua zakonczenia

ll. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego RejestruSądowego lub innej ewidencji,adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000492510, adres siedziby
i adres do korespondencji: Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia, 22-200Włodawa, ul. Szkolna 7, tel. 82
5721068
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

Ewa Stefaniak, tel. 696 590 186, adres e-mail
inicjatywa.polesia@wp.pllub st.ewa@interia.p|, fax 82 5721 068

IlI. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególności celu, miejsca jego

realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanegodo wykorzystaniawkładu osobowego lub rzeczowego

Cele zadania:

— Upowszechnianie i promowanie kultury filmowej

— Doskonaleniewarsztatu wypowiadania się za pomocą filmu

— Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów

— Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży

— Doskonalenie umiejętności pracy w grupie

Cele zostaną osiągnięte poprzez:

— Zmotywowanie młodzieżydo wzięcia udziału we Włodawskim Przeglądzie Filmowej Twórczości Dziecięcej

i Młodzieżowej

1 l Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2 lTermin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



— Pracę w programie do animacji poklatkowe]

— Tworzenie własnych wypowiedzi filmowych

— Przyjmowanie różnych ról w ekipie filmowe]

Zadanie publiczne „Organizacja zajęć warsztatowych z animacji poklatkowej" jest skierowane do uczniów Szkoły

Podstawowej nr 2 we Wlodawie i PublicznegoGimnazjum nr 1 we Włodawie.W obu szkołach przeprowadzimy wśród

uczniów sondaż i ankietę badającą ich zainteresowania filmowe.

Zadanie realizowane będzie w formie uczestniczenia ucznióww zajęciachwarsztatowych z animacji poklatkowe]

w Muzeum Animacji Semafor w Łodzi.

Zadanie obejmie organizacjęwyjazdu do MuzeumAnimacji Semaforw Łodzi i udział uczniów w zajęciach

warsztatowych z animacji poklatkowe]w tymże Muzeum.

Uczniowie zwiedzą Muzeum Animacji, obejrzą produkcje filmowe powstałe w Wytwórni Filmów Semafor oraz stworzą
własne animacje filmowe, które będą mogli zaprezentować podczas Włodawskiego Przeglądu Filmowej Twórczości

Dziecięcej i Młodzieżowej.

Z otrzymanej dotacji sfinansujemy transport do MuzeumAnimacji Semafor, bilety wstępu do MuzeumAnimacji oraz

bilety na zajęcia warsztatowe.

Wniesiemywkład osobowy w realizację zadania publicznegow postaci opieki nad uczniami podczas wyjazdu do

MuzeumAnimacji oraz koordynowania projektem.

2. Zakładanerezultaty realizacji zadania publicznego

- 25 uczniów z miasta Włodawy zwiedzi MuzeumAnimacji Semafor

— 25 uczniów z miasta Włodawy weźmie udziałw zajęciach warsztatowych z animacji poklatkowe]w Muzeum

Animacji Semafor

— 25 uczniów z miasta Włodawy zdobędzie wiedzę z zakresu tworzenia animacji poklatkowe].

— 25 uczniów z miasta Włodawy rozwinie swoje pasje i zainteresowania filmowe

— Nastąpi doskonalenie warsztatu wypowiadania się dzieci i młodzieży przez sztukę

_ Filmy powstałe na zajęciach warsztatowych z animacji poklatkowe] zostaną zaprezentowane podczas

Włodawskiego Przeglądu Filmowe] Twórczości Dziecięce] i Młodzieżowe]

— Powstanie dokumentacja zdjęciowa realizacji zadania publicznego

Dzieci i młodzież

— racjonalnie zagospodarują czas,

— poznają podstawy pracy w programie do animacji poklatkowe]

— stworzą własne wypowiedzi filmowe

— zrealizują się w różnych rolach w ekipie filmowej

— nauczą się odpowiedzialności za wykonywanie swoich zadań i współpracę w grupie

Na stronie www Urzędu Miasta Włodawy oraz Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie i PublicznegoGimnazjum nr 1

umieścimy informację o zrealizowaniu zadania publicznego „Organizacja zajęć warsztatowych z animacji poklatkowej".



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków

do poniesienia finansowych

. Koszt całkowity Ż wnioskowanej wlasnych, srodków
Lp. Rodzaj kosztu ..3) pochodzących

(zł) dOtaCJ' . . ,z innych zrodel,
(Zł) wkładu osobowego

lub rzeczowego”
(zł)

opłata za transport do Muzeum Animacji Semafor 2 625.00 2 625,00 0,00

Oplata za bilety wstępu i zajęcia warsztatowe 875,00 875,00 0,00
w Muzeum Animacji Semafor

Koszty ogółem: 3500,00 3500,00 0,00

Oświadczam(y), że:
1) proponowanezadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) wramach składanej oferty przewidujemy pebieaanie—Ł/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferenti/ećereneii składający niniejszą ofertę nie zaIega(ją-)ikariegai-,'~ą-)i z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferentl/efereneii składający niniejszą ofertę nie zalegajjąWzalegaj—jąV—z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

PREZĘS Stowarzyszenia
Ewa Stefaniak ”"ifJalZ'W'dPOIcsia”

Ewa SlePaniak

Ewa Pyra Członek Zarządu
Stowarzyszenia

„Inicjatywa P le a”

(podpis osoby upoważnionejlub
podpisy osób upoważnionych
do skiadania oświadczeń woli w

imieniu oferenta)

„„ ._,.—,~,i ~ D 29l201.blth. tiul,/.I ::.lz'NlE ata 8r

.. liwia "i;;za» i: W siasia”
Zalacznik: ŻŻ' ? =*,

"

~i: witalna 7

., *W:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzonaza zgodność z oryginałem kopia
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3 ›Wartość kosztów

ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.

„W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


