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POUCZENIE CO do sposobu wypetnlanla oferty:
OfertQ nalezy wypetnl(^ wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdlnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobierante*/niepobteranie*" oznacza, ze naleiy skre^li<^ niewtaiciw^ odpowiedi, pozostawiaj^c 
prawidtow^. Przyktad: „pobleranie*/niQpobioranio*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publfcznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Marszatek Wojewddztwa Dolno^lqsklego

Zadanie z zakresu edukacji, kultury I sztuki1)2. RodzaJ zadania publlcznego

II. Dane oferenta(-t6w)

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

Nazwa: Stowarzyszenie PRO-ARTE przy PartstwoweJ Szkole Muzyczne] I stopnia Im. Janiny Gar^cl w JelenleJ Gdrze
Wpis do rejestru stowarzyszeh zwyktych Prezydenta Miasta Jeleniej Gory: SZ/9 15.04.2019r.
Adres siedziby; ul. Staromiejska 3,58-560 Jelenia G6ra (korespondencyjny)

Adres e-mail: pro.arte.psm@gmaH.com 
Numer telefonu: 662282708

Anna Pietrzak
Numer telefonu: 662282708 

pro.arte.psm@gmail.com

2. Dane osoby upowainlonej do skfadania 
wyja^nlert dotyczqcych oferty (np. imi^ t nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publlcznego

XII Festiwal i Konkurs im. tukasza Pietrzaka „6ITAR0MANIA'1. Tytut zadania publlcznego

Data
rozpoczQcia

30.11.2019 Data
zakohczenia

01.12.20192)2. Termin realizacji zadania publlcznego

3. Syntetyczny opts zadania (wraz ze wskazanlem miejsca Jego realizacji)

Ogolnopolski Festiwal i Konkurs im. tukasza Pietrzaka „GITAROMANIA" zostat wymy^lony i zaprojektowany 
przez tragicznie zmartego w 2009 r. tukasza Pietrzaka, charyzmatycznego nauczyciela gitary PSM I st. im. J. Garsci, 
animatora kultury w szkole i miescie Jelenia Gora. Pierwsza edycja festiwalu miata miejsce w styczniu 2005 r, w Jeleniej 
G6rze-Cieplicach pod nazwq Transgraniczny Festiwal i Konkurs "GITAROMANIA". Po ^mierci impreza jego imienia jest 
kontynuowana. Obecnie planowana jest jej XII edycja a Stowarzyszenie Pro-Arte jest wspdtorganizatorem imprezy wraz 
z Pahstwow^ Szkot^ Muzycznq I st. im, Janiny Garki w Jeleniej G6rze.
Podczas kazdej z edycji uczestnicy mieli mozliwoi^ doskonalenia warsztatu muzycznego na lekcjach mistrzowskich 
prowadzonych przez jurorow - profesordw Akademii Muzycznych z Polski, Wtoch, Niemiec, Biatorusi, Czech i innych 
krajdw Europy. Laureaci Gitaromanii zwykie kontynuujq nauk^ gry na gitarze i zdobywaj^ sukcesy na koncertach i 
konkursach w kraju i za granicq (Anna Chorqzyczewska, Natalia Sieklucka, Bianka Szalaty, Antoni Tomaszewski, Adrian

Rodzaj zadania zawlera siQ w zakresie zadah okre§lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku 
publlcznego I o wolontarlacle (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6in. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze byd diuzszy niz 90 dni.2)



Furmankiewicz, Wojciech JurkiewicZ; Karol Mruk, Daniel Egielman).
Gitaromani^ wyr6znia spoir6d innych tego typu imprez, odbywaj^cych s\q w Polsce formula, ktdra oprocz nagradzania 
laureatdw, zaklada nagrod^ dia indywidualnoki gitary tzw. Wielkiego Gitaromaniaka. Jest to tytui niezalezny od 
^5^qgn^Qtego miejsca w konkursie.
Innowacjq jest tez, ze uczert, ktdry w ramach poprzedniej edycji konkursu otrzymal tytui „Wielkiego Gitaromaniaka", ma 
mozliwo^c zaprezentowac swoj dorobek podczas koncertu w kolejnej edycji.

Celem wydarzenia jest: podniesienie poziomu umiej^tno^ci wykonawczych uczestnikdw konkursu i lekcji mistrzowskich, 
rozreklamowanie muzyki gitarowej, podniesienie poziomu ksztalcenia poprzez wdrozenie efektywnych metod nauczania 
prezentowanych przez prowadz^cych lekcje mistrzowskie.
Glownym zalozeniem imprezy jest promowanie muzyki gitarowej w najlepszym wydaniu. Do wspdipracy zapraszani s^ 
wybitni artyki muzyki gitarowej, reprezentuj^cy r6zne gatunki muzyczne (muzyk^ klasycznq, jazz, flamenco) i 
wystQpujqcych w rdznych skladach instrumentalnych. Program konkursu wybierany przez przewodniczqcego jury jest 
trudny i zrdznicowany. Zawsze jest prawdziwym wyzwaniem dIa miodych adeptdw sztuki gitarowej. Uczestnicy muszq 
wykazad s\q wysokim poziomem przygotowania i ponadprzeci^tnymi umiej^tnokiami.
Sprawq priorytetow^ jest aby artyki, ktdrzy zasiadaj^ w jury, prowadzili takze lekcje mistrzowskie z uczestnikami 
festiwalu. Jest to zasadne ze wzgl^du na charakter imprezy oraz uzasadnienie opinii podczas prezentacji konkursowych.

Na imprezQ sktadajq si^: przesluchania w dwoch grupach wiekowych, doskonalenie warsztatu muzycznego na lekcjach 
mistrzowskich i podczas konsultacji indywidualnych, prowadzonych przez jurordw - profesordw akademii muzycznych, 
oraz 3 koncerty wieczorne w wykonaniu mistrzdw instrumentu, jurordw oraz laureatdw konkursu .

W jury, ktdremu przewodniczyd b^dzie Pan Marek Zielirtski zasi^d^ muzycy , uczestnicy zespolu gitarowego ERLENDIS 
QUARTET: Anna Chorqzyczewska, Adrian Furmankiewicz, Wojciech Jurkiewicz oraz Karol Mruk.

HARMONOGRAM "XII GITAROMANII":

30.11.2019 (sobota)
godz. 09.00 -14.00 - przesluchania grupy starszej 
godz. 15.00 -18.00 - lekcje mistrzowskie 
godz. 18:30 - ogloszenie wynikdw grupy starszej
godz. 19.00 - Koncert wieczorny - koncert laureatdw grupy starszej oraz tukasza Kuropaczewskiego
01.12.2019 (niedziela)
godz. 09.00 -14.00 - przesluchania grupy miodszej
godz. 15.00 -18.00 -lekcje mistrzowskie
godz. 18.30 - ogloszenie wynikdw grupy miodszej
godz. 19.00 - Koncert wieczorny - koncert laureatow grupy miodszej oraz ERLENDIS QUARTET

Imprezie towarzyszyd b^dzie kampania promocyjna. Informacje o projekcie zostang zamieszczone na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Pro-Arte oraz na profilu FB. Po otrzymaniu rekomendacji do realizacji, przed planowanq 
imprezq do wszystkich szkdl muzycznych w regionie i w Polsce zostanie przeslana informacja wraz z regulaminem, 
programem konkursu XII Gitaromanii. Reklama imprezy pojawi si^ na portalu 24 jgora.pl i jelonka.com (partnera 
medialnego imprezy). Aktualnoki w formie artykulow i fotoreporta^ umieszczane b^dq na portalach lokalnych 
medidw. Wydrukowane zostan^ plakaty i foldery. Wszystkie dokumenty opatrzone zostan^ informacjq o 
dofinansowaniu ze ^rodkdw Urz^du Marszalkowskiego Wojewddztwa Dolnosl^skiego.

Miejsce zadania:

Impreza odbywat si? b^dzie na bazie pomieszczert i wyposazenia Partstwowej Szkoly Muzycznej I st. im. J. Garki w 
ieleniej Gdrze oraz nieodplatnie udost^pnionej sail koncertowej Zamiejscowego Okodka Dydaktycznego Politechniki 
Wroclawskiej.

Odbiorcy zadania:
Pierwsza grupa odbiorcdw to zgloszeni do udzialu w imprezie uczniowie szkdl muzycznych z calej Polski 
rodzicami. Biorqc pod uwagq frekwencj^ z lat poprzednich edycji warsztatdw organizator przewiduje udzial 40 ucznidw.|

wraz a

7.



Organizator roze^le informacj^ o warsztatach wraz z programem imprezy drog^ eiektronicznq do poszczegoinych szk6t. 
Natezy tu wspomnied rdwniez o zaproszonych artystach i wyktadowcach warsztatdw.
Druga grupa odbiorcdw to mieszkahcy Jeleniej G6ry, pobliskich miast, dzielnicy Cieplice oraz przybyli w to miejsce 
kuracjusze, ktorzy informacj^ o realizowanym projekcie (koncertach) uzyskaj^ za poirednictwem rozmieszczonych 
plakatdw oraz informacji zamieszczonych na internetowych portalach informacyjnych Miasta Jelenia G6ra.
Trzecia grupa to zaproszeni go^cie oraz wazne osobisto^ci z Miasta Jelenia G6ra dia ktdrych przewidziane zaproszenia 
na koncerty.

CzQ^d prac zwi^zanych z realizacj^ zadania wykonaj^ cztonkowie stowarzyszenia w ramach obowi^zkdw cztonkowskich: 
czynnoici zwi^zane z promocj^ imprezy, przygotowanie potrzebnych drukdw i informacji prasowych, przygotowanie sali 
do przestuchah, sprz^tanie, przygotowanie serwisu kawowego.
Rozliczenie finansowe projektu przygotuje Skarbnik Stowarzyszenia.

4. Opis zaktadanych rezuitatbw realizacjl zadania publianego
Planowany pozlom osl^nl^ia 

rezultat6w (warto££ 
__________ docelowa)__________

Sposdb monitorowania rezuttatdw / irddto 

Informacji o osl^gni^ciu wskainika
Nazwa rezultatu

iista obecno^ci/karta pracyDoskonalenie warsztatu muzycznego 
podczas lekcji mistrzowskich oraz 
konsultacji indywidualnych

nabycie oraz pogt^bienie 
umiej^tno^ci artystycznych 
wirod dzieci
(40 uczestnikdw)__________

Lista obecnoid/punktacja JuryDzieci naucz^ siQ zdrowej 
rywalizacji, odpornoki na 
stres
(40 uczestnikdw)__________

Rywalizacja podczas Konkursu Jury

Rozpowszechnienie informacji nt. 
dziatah Stowarzyszenia na rzecz kultury i 
edukacji w Polsce

Zwi^kszenie ^wiadomosci 
dziatalno^i 

wir6d 
odbiorcbw

Lista obecno^ci uczestnikdw warsztatdw/ 
liczba rozdanych programow podczas 
koncertdw

nt.
Stowarzyszenia 
wszystkich 
imprezy kulturalnej

ZwiQkszenie liczby przedsi^wzi^d 
kulturalnych w miescie Jelenia G6ra

2 koncerty
(odbiorcy ok 2 x 200 osob)

Liczba rozdanych programow podczas 
prowadzonych koncertdw_______________

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, Jego doiwiadczenia w realizacjl dziatart planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre bgdq 
wykorzystane w realizacjl zadania

Stowarzyszenie Pro-Arte przy Pahstwowej Szkole Muzycznej I stopnia imienia Janiny Garki w Jeleniej G6rze powstato w 
kwietniu 2019r. Obecnie liczy 17 aktywnych cztonkdw, wk6d ktdrych znajduj^ siQ nauczyciele i przyjaciele ww. szkoty. 
Jest stowarzyszeniem mtodym, jednak jego cztonkowie posiadajq bogate do^wiadczenie w organizowaniu imprez 
kulturalno-edukacyjnych, wk6d ktdrych wymienid nalezy:

• Dotychczasowe edycje „Gitaromanii",
• Transgraniczny Konkurs Muzyki Polskiej,
• Transgraniczny Konkurs Muzyki Rozrywkowej,
• Warsztaty Fletowe,
• Warsztaty Perkusyjne.

Dolina Patacow i Ogroddw Kotliny Jeleniogdrskiej w ramach wspdtpracy nieodplatnie udostQpni oswietlenie, 
wykorzystane podczas zaplanowanych koncertow.
Montaz sceny dIa wykonawcdw zagwarantuje Cieplicki Okodek Kultury "Przystart Twdrcza".________________________

%



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadanla publicznego
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Wynagrodzenie Jurordw
450 zt X 1 os. X 2 dni = 900 zt 
400 zf X 2 os. X 2 dni = 1600 zt

25001.

r <i
Wynagrodzenie Wyktadowcdw
100 zt X 3 05. X 4 godz. X 2 dni = 2400 zt 
80 zt X 1 os. x4 godz. X 2 dni = 640 zt
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‘ logdp 3200'Wynagrodzenie Artystdw
1650 ztx4os. = 6600 zt 
6600 zt X 1 os. = 6600 zt
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0.’ 1080 ?‘ 'Inne honoraria - konsultacje
80 zt X 6 godz. X 1 os. = 480 zt 
100 zt X 6 godz. X 1 os. = 600 zt
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:o 1630 ,' T‘ '■ 'Obstuga organizacyjna
Sekretarz, kierownik organizacyjny, 
obstuga finansowa 
250 zt X 2 dni X 1 os. = 500 zt 
130 zt X 6 dni x 1 os. = 780 zt 
350 ztxlos. = 350zt

16305. 4*^Ssif felitr-£

H

) 1‘fV,' ',■«’P'ynjC
f ■^tHr V

■\5
.... . ...............

-Ai ’4"

>?/
j'"'' IS-

0‘‘ 670.Materiaty blurowe
Dyplomy dia uczestnikdw wraz z 
projektem
40 szt X 3 zt = 120 zt + projekt lOOzt = 
220 zt
Teczki firmowe wraz z projektem 

100 szt X 3,50 zt = 350 zt + 100 zt

6706.
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Wyktadowcdw
16 nodegbw x 130 zt = 2080 zt
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Wyiywienie Jurordw i Wyktadowcdw
16 obiaddw x 35zt = 560 zt

8. 985

17 kolacji X 25 zt = 425 zt
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7500, l;,Nagrody dIa laureatdw wg protokohi9. 7500

Jury
Gr.i: miejsce I -1000 zt 
Gr.l: miejsce II-800 zt 
Gr.l: miejsce 111-600 zt 
Gr.l; wyr6znienie-300ztx3os. = 900
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Gr.ll: miejsce I -1200 zt
Gr.II: miejsce II -1000 zt
Gr.ll: miejsce III- 800 zt
Gr.ll: wyr6znienie-400 ztx 3 os. =
1200 zt
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200Projekt materlatdw promocyjnych I 
rekiamowych 1 szt________________

200 010.
■fl’l.. J.

^243 4^rj;;.v^Druk materiatdw promocyjnych i 
rekiamowych
Zaproszenia 30 szt x 4 zt = 120 zt 
Plakaty 10 szt x 12,30 zt = 123 zt

11. 243 0 V■“ -Jl IT ^

'y S '
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\y ' ■ \pkvw V
. X
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-y
012. Rollbaner 1 szt 250 250:

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 33 378 10 000 23 378



V. Oiwiadczenia
Oiwiadczarn(>my), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie reaiizowane wyt^anie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego 

oferenta(>t6w);
2) pobleranie iwiadczert pieni^znych b^dzie siq odbywad wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnok) pozytku 

publicznego;
3) oferent* / oferenci* sktadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-j^)* / zalega(-jq)^ z optacaniem naleznoki z tytutu zobowi^zart 

podatkowych;
4) oferent* / oferonci^ skladaj^cy nlniejsz^ ofert^ nie zalega(-j^)* / zalega(-jq)^ z optacaniem nateznoici z tytutu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w czq^cI II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rojostrom Sqdowym^ / innq wtakiw^ ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^anikach 54 zgodne z aktuainym stanem prawnym I faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktdrych dotycz^ te dane, ztozyty stosowne 
o^wiadczenia zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych.

Anna Pietrzak
Prezes Stowarzyszenia PRO-ARTE

Data

(podpis osoby upowaZnionej lub podpisy 
o$6b upowaZnIonych do sktadanla oSwiadczert 
woli w imieniu oferentdw)



Jelenia G6ra, dnia 15.04.2019
th, » . -•tI' I :Ji,

'tA

S.512.3.2019

INFORMACJA

Prezydent Miasta Jeleniej Gory

informuje o dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszert zwykfych w Dziale SZ - Stowarzyszenia 
zwykte:
stowarzyszenie zwykte pod nazw^: Stowarzyszenie Pro-Arte przy Partstwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia im. J. GarSci w Jeleniej G6rze z siedzibsi przy ul. Staromiejskiej 3 58-560 Jelenia G6ra, pod 
pozyc]^ SZ/9. w dniu 15.04.2019 r. Stowarzyszenie zwykte jest reprezentowane przez Zarzqd - 
Prezes Anna Pietrzak, Wiceprezes Elzbieta Ptachciak, Skarbnik Matgorzata Warchot.
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