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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypelniania ofeity:
Ofert^ nalezy wypetnit wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdlnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkg, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewlasciwq odpowiedz, pozostawiaj^c 
prawidtowq. Przyktad: „pobieranie*/niepobioronio*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

Marszaiek Wojewodztwa Dolnosl^skiego1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

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

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewIdencjL adres sledziby, strona 
WWW, adres do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Reprezentacyjny Dolnoilqski Zespot Piesni i Tanca "Wroclaw", Numer KRS: 0000035273, Kod pocztowy: 50-011, 
poczta: Wroclaw, Miejscowosc: Wroclaw, Ulica: Kosciuszki 35B 
Adres Email; zespol@zespol.wroc.pl, Numer telefonu; 602725084;
Adres strony: www.zespol.wroc.Dl. 
nr konta: 95 1090 1522 0000 0000 5201 9061

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

Dane osob upowaznionych:
Imi^ i nazwisko: Katarzyna Nowak, 
ul. Polna 7, 52-120 Wroclaw;
Email: zespol@zespol.wroc.pl, Tel. 602725084;2. Dane osoby upowaznionej do skladania 

wyjainlert dotyczqcych oferty (np. imie i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

ImiQ i nazwisko; Magdalena MIodzianowska-Chilmon 
Email: zespol@zespol.wroc.pl, Tel. 697224408 ;

Ml. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Poznaj folklor - zaj^cla taneczno-wokalne dia dzieci II edycja1. Tytut zadania publicznego

PO.12.2019Data
zakoi^czenia

25.09.2019Data
rozpoczecia

2)Z. Termin realizacji zadania publicznego

i
' Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnokl 
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).

2
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.



3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Projekt obejmuje:

1. Zaj^cia taneczne: nauk^ tahca ludowego odbywaj^c^ si^ regularnie 1 raz w tygodniu w roku szkolnym dia dw6ch grup po 1 

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

udowe - t^cznie 26 godzin

2. Zaj^cia wokalne: nauk^ spiewu odbywaj^c^ si^ 1 raz w tygodniu w roku szkolnym- emisja gfosu i nauka przyipiewek oraz piosenek 

ludowych, po^czona z nauk^ uzywania tradycyjnych instrumentow rytmicznych oraz tzw. przeszkadzajek (b^benek, terkotki, tarka, 

janczary itp.) - t^cznie 13 godzin

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

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

przyspiewek zwiqzanych z tradycyjnymi obrz^dami czy swi^tami oraz nauk^ krokow i figur tahcow ludowych. Podczas warsztatow 

interdyscyplinarnych b^dzie nast^powato pfynne przejscie z jednej aktywnoki w drug^ oraz ich {^czenie, dzi^ki czemu b^d^ one 

pobudzaty rozne obszary data i mozgu dzieci, sprzyjaj^c nauce.

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

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

yA^roctaw" na Facebook-u

Miejsce realizacji: Szkota Podstawowa nr 2 w Obornikach ^l^skich, ul. Kard. Wyszyhskiego 24

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

dyplomowany instruktor tahca ludowego, mgr wychowania fizycznego, wieloletni wspotpracownik RDZPil "Wroctaw", ktora 

prowadzita nauk§ tahca podczas wszystkich projektbw realizowanych przez RDZPiT "Wroctaw".

ZajQcia edukacyjne ze spiewu prowadzic b^dzie: Milena B^dkowska - absolwentka Wydziatu Edukacji Muzycznej ze specjalnoki^ 

prowadzenie zespotow wokalnych i instrumentalnych na Akademii Muzycznej we Wroctawiu, ktora prowadzita nauk^ spiewu 

podczas realizacji wczesniejszych projektbw.

Akompaniament podczas zaj^c tanecznych wykonywac b^dzie muzyk wspbtpracujqcy z RDZPiT „Wroctaw"

Drganizacyjnie za koordynacj^ projektu b^dzie odpowiadac Katarzyna Nowak, Prezes Zarzqdu RDZPiT "Wroctaw", absolwentka

(Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrodawskiego, dotychczasowy koordynator projektbw "Powrbt do korzeni. Taniec,

Tradycyjny Wroctaw" i innych projektbw>piew, polskie tradycje ludowe" I i II edycji; „Poznaj folklor czyli warsztaty na ludowo'

'ealizowanych przez Zespbt w ci^gu ostatnich 4 lat. Ponadto od 4 lat organizatorka koncertbw, wyjazdbw na festiwale i warsztatbwJ
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L ktbrych udziat bierze RDZPiT "Wroctaw".

Adresatami zadania sq dzieci i mtodziez w wieku od 6 do 16 lat zamieszkuj^ce gmin^ ObornikI ^l^skie, zainteresowane rozwijaniem 

swoich zainteresowah kultur^ ludow^, tahcem, spiewem, muzyk^ Przewidujemy udziat 40 dzieci, minimalna liczba uczestnikbw przy 

ktbrej projekt b^dzie realizowany to 15 zgtoszonych dzieci. Poszczegblne zadania w ramach projektu b^d^ odbywaci si^ przy 

minimalnym udziale 10 uczestnikbw sposrbd zgtoszonych.

Celem projektu jest utrzymanie grupy dzieci^cej w Obornikach ^l^skich, ktbra dzi^ki regularnym dwiczeniom moze ubarwiac miejskie 

szkolne wydarzenia publiczne zwiqzane z obchodami lokalnych swiat, waznych dIa spotecznoki wydarzeh oraz rocznic.___________



Ponadto popularyzacja kultury ludowej, tradycji i ludowych oraz wzmacnianie tozsamoki regionalnej wsr6d dzieci I mtodziezy. 

^ktywizacja kulturaina dzieci i mtodziezy. Wzrost wiedzy i umiej^tnoki dzieci w zakresie znajomoki tahc6w ludowych i narodowych 

oraz piosenek I przyspiewek ludowych, a takze zachowania si^ na scenie.

Podczas realizacji zadania zostan^ wykorzystane instrumenty muzyczne stanowigce wtasnok zespofu 

Instrumenty muzyczne o wartoki ok. 600 z\

4. Opis zaMadanych rezultatdw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiqgni^cia 

rezultatdw (wartok 
_________docelowa)_________

Sposdb monitorowania rezultatdw / irddto 
informacji o bsi^gnl^du wskainikaNazwa rezultatu

l.Przeprowadzenie zaj^C edukacyjnych z tahca 
ludowego (26 godzin zegarowych)

a) nauczenie sie minimum 3 
ukiadow tanecznych przez 
kazdego uczestnika zajQC

Oziennik obecnoki; plan zaj^d

2. Przeprowadzenie zajed edukacyjnych ze k'ewu 
(13 godzin zegarowych)

Dziennik obecnoki; plan zajednauczenie si^ min 6 piosenek i 
przykiewek ludowych.

S.Wytworzenie nawyku regularnych dwiczeh w 
celu rozwijania swoich zainteresowah
muzycznych, tanecznych, wokalnych.____________
4.Poprawienie umiejetnoki wokalnych, 
tanecznych, muzycznych u dzieci bior^cych udziat 
w zajeciach edukacyjnych_______________________

Obecnosd podczas zaj^d min. 10 
dzieci podczas trwania catego 
projektu_________________________

Dziennik obecnoki

Widoczny wzrost od poziomu 
niskiego lub sredniego do 
wysokiego_______________________

Ocena instruktora

Is. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego do^wiadczenia w realizacji dziatad planowanych w ofercie orad
zasobdw^ ktdre b^dq wykorzystane w realizacji zadania

Reprezentacyjny Dolnosiqski Zespot Pieki i Tahca „Wrodaw" powstat 66 lat temu. Od poczqtku istnienia knew!

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

Od 18 lat przy Zespole dziata grupa dzieci^ca „Maty Wroclaw" funkcjonuj^ca takze w Obornikach SI. Dzieci 

regularnie uczestniczyty w probach i koncertach , a w okresie wakacyjnym braly udzial w ludowych warsztatach 

tanecznych, organizowanych w formie kolonii.

Przyznane w ostatnich trzech latach dotacje od Gminy Wroclaw:

□kres 2.02.2015 - 31.12.2015 - Dodatkowe zaj^cia pozalekcyjna dla dzieci i miodziezy, - Popularyzacja polskich 

tradycji kultury ludowej

Projekt z zakresu - Edukacja pozaformalna od 17.03.2017 do 28.12.2017 roku - Powrot do korzeni. Taniec, 

aolskie 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)

Ponizej informacja o otrzymanych w ostatnich latach dotacji z Gminy Oborniki Sl^skie pozwalajqcq nam na 

prowadzenie zaj^d grupy dzieci^cej w Obornikach ^l^skich;

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

Dolnoil^skiego Zespolu Piesni i Tahca „Wroclaw" dzialaj^cej na terenie gminy Oborniki ^l^skie.

Dotacja otrzymana z OKiS we Wroclawiu 23.05.2016-15.11.2016 rok - Maly Folklor - projekt dofinansowany z 

MikroWsparcie ESK 2016, na prowadzenie warsztatow tanecznych w Obornikach ^Iqskich, zakohczonych



|<oncertem dia uczniow szkot podstawowych.

Poznaj folklor czyli warsztaty na ludowo" - dotacja Urz^du Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnosl^skiego na 

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

;Poznaj folklor- zaj^cia taneczno-wokaine"- dotacja Gminy Oborniki Sl^skie na prowadzenie zajQC taneczno- 

wokalnych w okresie od 28.03 do 13.06.2019 roku.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Wartoid Z innych 
irbdet

Z dotacjiLp.
PLN

Wynagrodzenie instruktora ipiewu 845 845 01.

Wynagrodzenie instruktora tahca 1690 1690 02
Wynagrodzenie akompaniatora 1430 1430 03.
Warsztaty sobotnie - wynagrodzenie 
instruktorow

400 04004.

Koordynacja projektu 200 0 2005.
Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 4565 4365 200

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego 

oferenta(-tow);
2) pobieranie swiadczeh pieni^znych b^dzie sie odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odpfatnej dziatalnosci pozytku 

publicznego;
3) oferent* / oferenci^ sktadajqcy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-ja)* / zalQga( jq)* z optacaniem naleznoscl z tytutu zobowiqzan 

podatkowych;
4) oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejszq ofert^ nie zalega(-j^)* / zalogai jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w cz^ki II niniejszej oferty sg zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wtasciwq ewidencjq^;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach s^ zgodne z aktualnym 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 systembw informatycznych, osoby, ktbrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

^ - Oi.' iiico
Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
os6b upowaznionych do sktadania oswiadczen 
woli w imieniu oferentbw)
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