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PROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
OfertQ nalezy wypetnic wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
orazwprzypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.; „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwq odpowiedz, pozostawiaj^c 
prawidtow^. Przykiad: „pobieranie*/mopobiGrQnio*"-

I. Podstawowe informacje o zfozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Marszatek Wojewodztwa Dolnoil^skiego

Zadania z zakresu kultury i sztuki1)2. Rodzaj zadania pubiicznego

il. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Reprezentacyjny Dolno^lqski Zesp6t Pieini i Tartca "Wrocfaw", Numer KRS: 0000035273, Kod pocztowy: 50-011, 
poczta: Wroclaw, Miejscowosd; Wroclaw, Uiica: Koiciuszki 35B 
Adres Email; zespol@zespol.wroc.pl, Numer telefonu; 602725084;
Adres strony; www.zespol.wroc.pl. 
nr konta: 95 1090 1522 0000 0000 5201 9061

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

Dane osob upowaznlonych;
Imi^ i nazwisko: Katarzyna Nowak, 
ul. Polna 7, 52-120 Wroclaw;
Email: zespol@zespol.wroc.pl, Tel. 602725084;

2. Dane osoby upowaznlonej do skladania 
wyjainiert dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

ImiQ i nazwisko: Agnieszka Rucka
Email; zespol@zespol.wroc.pl, Tel. 697667327 ;

III. Zakres rzeczowy zadania pubiicznego
Poznaj folklor - zaj^cia taneczno-wokalne dia dzieci II edycja1. TytuI zadania pubiicznego

Data
jrozpocz^cia

P2.10.2019 Data
zakohczenia

P3.12.2019ij2. Termin reallzacjl zadania pubiicznego

3. Syntetyczny opls zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego reallzacjl)

I

' Rodzaj zadania zawiera sie vv zakresie zadati okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki 
pozytku pubiicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pdzn. zm.).

Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.



Projekt obejmuje:

1. Zaj^cia taneczne; nauk^ tahca ludowego odbywaj^cq si^ minimum 1 raz w tygodniu w roku szkolnym dia dwoch grup po 1 

godzinie zegarowej • nauka tahca ludowego (kroki i ukiady taneczne) w oparciu o podstawy klasyki baletu oraz tradycyjne zabawy 

udowe - t^cznie 18 godzin

2. Zaj^da wokalne: nauk^ spiewu odbywaj^c^ si^ minimum 1 raz w tygodniu w roku szkolnym- emisja giosu i nauka przyspiewek 

oraz piosenek ludowych, poi^czona z naukq uzywania tradycyjnych instrumentow rytmicznych oraz tzw. przeszkadzajek (b^benek, 

terkotki, tarka, janczary itp.) - iqcznie 9 godzin

i. Otwarte warsztaty muzyczno - taneczno - wokalne: Maj^ one i^czyc nauk^ gry na instrumentach ludowych (np. grzechotki, 

<otatki, terkotki, b^benek obr^czowy, diabelskie skrzypce, piszczatki, cymbaty, skrzypce) z naukq spiewu piosenek ludowych i 

orzy^piewek zwi^zanych z tradycyjnymi obrz^dami czy swi^tami oraz naukq krokow i figur tahcow ludowych. Podczas warsztathw 

nterdyscyplinarnych b^dzie nast^powafo ptynne przejkie z jednej aktywnoki w drug^ oraz ich t^czenie, dzi^ki czemu b^d^ one 

oobudzaty rozne obszary ciaia i mozgu dzieci, sprzyjaj^c nauce.

Sobotnie warsztaty 3 godzinne. Odb^d^ si^ o ile uzbiera siQ min. 10 uczestnikow.

nformacja o terminie zostanie umieszczona z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.zespol.wroc.pl oraz na fanpage "Maiy 

Wroclaw" na Facebook-u

Vliejsce realizacji: Szkoia Podstawowa nr 2 w Obornikach Sl^skich, ul. Kard. Wyszyhskiego 24

Zaj^cia edukacyjne z tahca prowadzic b^dzie: Katarzyna Piasecka-Bagihska -

jypiomowany instruktor tahca ludowego, mgr wychowania fizycznego, wieloletni wspbipracownik RDZPiT "Wroclaw", ktbra 

orowadzila nauk^ tahca podczas wszystkich projektow realizowanych przez RDZPiT "Wroclaw".

ZajQcia edukacyjne ze Spiewu prowadzic b^dzie: Milena B^dkowska - absolwentka Wydzialu Edukacji MuzyczneJ ze specjalnosciq 

orowadzenie zespolow wokalnych i instrumentalnych na Akademii MuzyczneJ we Wrodawiu, ktora prowadzila nauk^ spiewu 

oodczas realizacji wczesniejszych projektow.

Akompaniament podczas zaj^c tanecznych wykonywac b^dzie muzyk wspolpracuj^cy z RDZPiT „Wroclaw"

Organizacyjnie za koordynacjQ projektu b^dzie odpowiadac Katarzyna Nowak, Prezes Zarz^du RDZPiT "Wroclaw"', absolwentka 

Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroclawskiego, dotychczasowy koordynator projektow "Powrot do korzeni. Taniec, 

spiew, polskie tradycje ludowe" I i II edycji; „Poznaj folklor czyli warsztaty na ludowo", „TradycyJny Wroclaw" i innych projektow 

'ealizowanych przez Zespol w ci^gu ostatnich 4 lat. Ponadto od 4 lat organizatorka koncertow, wyjazdow na festiwale i warsztatow, 

w ktbrych udzial bierze RDZPiT "Wroclaw".

Adresatami zadania s^ dzieci i miodziez w wieku od 6 do 16 lat zamieszkuj^ce gmin^ Oborniki ^l^skie, zainteresowane rozwijaniem 

>woich zainteresowah kulturq ludowq, tahcem, spiewem, muzykq Przewidujemy udzial 40 dzieci, minimalna liczba uczestnikow przy 

<torej projekt b^dzie realizowany to 15 zgloszonych dzieci. Poszczegolne zadania w ramach projektu b^d^ odbywac si^ przy 

minimalnym udziale 10 uczestnikow sposrod zgloszonych.

Celem projektu jest utrzymanie grupy dzieci^cej w Obornikach Siqskich, ktora dzi^ki regularnym cwiczeniom moze ubarwiac miejskie 

szkolne wydarzenia pubiiczne zwiqzane z obchodami lokalnych swi^t, waznych dIa spolecznosci wydarzeh oraz rocznic.

^onadto popularyzacja kultury ludowej, tradycji i ludowych oraz wzmacnianie tozsamosci regionalnej wsrod dzieci i miodziezy. 

Aktywizacja kulturalna dzieci i miodziezy. Wzrost wiedzy i umiejQtnosci dzieci w zakresie znajomosci tahcow ludowych i narodowych



praz piosenek i przy^piewek ludowych, a takze zachowania si^ na scenie.

Podczas realizacji zadania zostan^ wykorzystane instrumenty muzyczne stanowi^ce wiasnosc zespoiu 

instrumenty muzyczne o wartosci ok. 600 zf

4. Opis zaMadanych rezultat6w realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osi^gni^cia 

rezultatdw (wartoi^ 
_________docelowa)_________

Sposbb monitorowania rezultat6w / irbdto 
informacjl o osl^ni^clu wskalnika

Nazwa rezultatu

l.Przeprowadzenie zaj^c edukacyjnych z tahca 
ludowego (ISgodzin zegarowych)

a) nauczenie siQ minimum 2 
uktadow tanecznych przez 
kazdego uczestnika zaj^c

Dziennik obecnoki; plan zaj^(^

2. Przeprowadzenie zaj^ edukacyjnych ze spiewu 
(9 godzin zegarowych)

nauczenie siQ min 6 piosenek i 
przyspiewek ludowych.

Dziennik obecnoki; plan zaj^d

S.Wytworzenie nawyku regularnych cwiczeh w 
celu rozwijania swoich zainteresowah 
muzycznych, tanecznych, wokalnych.___________

Obecnosc podczas zaj^c min. 10 
dzieci podczas trwania catego 
projektu______________________

Dziennik obecnoici

4.Poprawienie 
tanecznych, muzycznych u dzieci bior^cych udziat 
w zajyiach edukacyjnych____________________

umiej^tnoki wokalnych, Widoczny wzrost od poziomu 
niskiego lub sredniego do 
wysokiego____________________

Ocena instruktora

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do^wiadczenia w realizacji dzialaiS planowanych w ofercie oraz 
zasobdw, ktdre bgdq wykorzystane w realizacji zadania

Reprezentacyjny Dolnosiqski Zespol Piesni i Tanca „Wroctaw" powstal 66 lat temu. Od poczgtku istnienia krzewi 

aolski folklor za granic^ oraz podczas koncertow i warsztatow w kraju.

Od 18 lat przy Zespole dziaia grupa dzieci^ca „Maly Wroclaw" funkcjonuj^ca takze w Obornikach SI. Dztec 

'eguiarnie uczestniczyly w probach i koncertach , a w okresie wakacyjnym braly udziat w ludowych warsztatach 

tanecznych, organizowanych w formie kolonii.

^rzyznane w ostatnich trzech latach dotacje od Gminy Wroctaw;

akres 2.02.2015 - 31.12.2015 • Dodatkowe zaj^cia pozalekcyjna dia dzieci i mtodziezy, • Popularyzacja polskich 

tradycji kultury ludowej

^rojekt z zakresu - Edukacja pozaformalna od 17,03.2017 do 28.12.2017 roku - Powrbt do korzeni. Taniec, spiew, 

bolskie tradycje ludowe.

Projekt z zakresu - Edukacja pozaformalna od 15.02.2018 do 31.12. 2018 roku - Powrot do korzeni. Muzyka, 

taniec, spiew. Polskie tradycje ludowe II edycja. (Projekt b^dzie kontynuowany do 2020 roku)

^onizej informacja o otrzymanych w ostatnich iatach dotacji z Gminy Oborniki Sl^skie pozwataj^cq nam na 

arowadzenie zajec grupy dzieci^cej w Obornikach Slqskich:

17.03.2014-15.12.2014 rok - Dziatalnosc artystyczna i edukacyjna grupy dzieci^cej Reprezentacyjnego 

Dolnosiqskiego Zespotu Piesni i Tahca „Wroctaw" dziataj^cej na terenie gminy Oborniki Sl^skie.

Dotacja otrzymana z OKiS we Wroctawiu 23.05.2016-15.11.2016 rok - Maty Foiklor - projekt dofinansowany z 

VlikroWsparcie ESK 2016, na prowadzenie warsztatow tanecznych w Obornikach SIqskich, zakohczonych 

(oncertem dIa ucznibw szkbt podstawowych.

,PoznaJ folklor czyli warsztaty na ludowo" - dotacja Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnosiqskiego nz



srowadzenie zaj^c wokalno-tanecznych w okresie od 1.09.2018 do 28.12.2018 roku

,Poznaj folklor- zaj^cia taneczno-wokalne"- dotacja Gminy Oborniki Slgskie na prowadzenie zaj^c taneczno- 

iwokalnych w okresie od 28.03 do 13.06.2019 roku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztuLp. Warto^d Z dotacji Z innych 
irddetPIN

Wynagrodzenie instruktora ipiewu 585 5851. 0
Wynagrodzenie instruktora tahca 1260 12602 0
Wynagrodzenie akompaniatora3. 1080 1080 0
Warsztaty sobotnie - wynagrodzenie 
instruktordw

400 4004. 0

Koordynacja projektu 200 05. 200
Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 3525 3325 200

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-mv), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego 
oferenta(-tdw);

2) pobieranie swiadczeri pieni^znych b^dzie sie odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oforonci^ sktadajqcy niniejszq ofert^ nie zalega(-j^)* / zolega(-jq)* z opfacaniem naleznoki z tytuiu zobowiqzari 
podatkowych;

4) oferent* / oferenci^ sktadaj^cy niniejsz^ oferte nie zalega(-jg)* / zologo( jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wtosciwq owidoncjq*:
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 1 przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, zfozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.....

....

04-A0.ZO49Data

(podpis osoby upowaznionej ‘ub podpisy 
osob upowaznionych do skladania oswiaOczen 
woii w imieniu oferentow)
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