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WZORZPO/bez PO.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
OfertQ nalezy wypetnid wytqcznle w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobieranieVniepobieranie 
prawidtowq. PrzyWad: „pobieranie*/ntepobiefante*".

oznacza, ze nalezy skre^lic niewtakiwg odpowiedz, pozostawiaj^c

I. Podstawowe informacje o zlozonej ofercie
Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosl^skiego1. Organ administracji publicznej, 

do ktorego jest adresowana oferta
Art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.) 
Dziat921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego____________

2. RodzaJ zadania publicznego^^

II. Dane oferenta(»tow)
1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym iub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Gory Szalonych Mozliwosci, stowarzyszenie, KRS 0000444547,

ui. Rudawska 1/5, 58-520 Janowice Wielkie
Krystyna Pisarska - Prezes stowarzyszenia 
tel. 790 210 058, krysiapisarskaf5)gmail.com 
Beata Gqsior - skarbnik stowarzyszenia
Wg statutu Stowarzyszenia Gory Szalonych Mozliwoki reprezentujq 
je dwie osoby z zarz^du._____________________________________

2. Dane osoby upowaznionej do sMadania 
wyjakieh dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
„Szwajcarkowe Granie 20191. Tytut zadania publicznego

21.10.2019 30.11.2019Data
rozpoczQcia

Data
zakohczenia

2. Termin realizacji zadania publicznego^i

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

Stowarzyszenie Gory Szalonych Mozliwoki tworzy grupa mitokikow poezji kiewane], piosenki turystycznej, literackiej. 
Od 2010 roku czionkowie z sukcesem organizujq latem W^drowny Przeglqd Piosenki „Polana". Pod koniec 2015 roku 
zainicjowali w Rudawach Janowickich, w schronisku „Szwajcarka" - w Sali kominkowej na piQtrze, nowy cyki koncertow 
bardow oraz zespotow pn. „Szwajcarkowe Granie". Nasze inicjatywy s^ ogolnodostQpne, wst^p na nie jest wolny. Prawie 
dwumiesi^czny projekt „SzwaJcarkowe Granie 2019" b^dzie podsumowaniem catego roku dziatan promujqcych piosenki 
autorskq, poetycka i turystycznq w Rudawach Janowickich, w ktorych oferta wydarzen kulturalnych jest, poza naszymi 
inicjatywami, bardzo uboga. '

W ramach projektu zorganizowane zostanq dwa dwugodzinne koncerty w nurcie szeroko pojQtej „Krainy tagodnoki i 
Piosenki autorskiej". Po koncercie b^dzie mozliwok porozmawiania i pospiewania z wykonawc^, takze zaprezentowania 
wtasnej tworczoki. Takie wspolne muzykowanie towarzyszy catemu cykiowi „Szwajcarkowe Granie" od jego poczgtku. 
Projekt bQdzie promowany na portalach spotecznokiowych oraz na stronie internetowej Schroniska „Szwajcarka".

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadah okre^lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku 
publicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).

2) Termin realizacji zadania nie moze byd diuzszy niz 90 dni.



W koncercie wezmie udziaf ok 100 widzow. Rozwinie siQ oferta kulturalna na ubogim pod tym wzgl^dem terenie, wzrosnie 
zainteresowanie oraz liczba statych odbiorcow wartosciowego nurtu muzycznego, a tworczosc zaproszonego wykonawcy 
b^dzie szerzej znana i rozpoznawalna.

Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie dia wykonawcy oraz akustyka.
Celem realizacji zadania jest wzmocnienie znaczenia cykiu „Szwajcarkowe Granie", a przez to rozwoj naszej inicjatywy i 
dobry start w kolejny rok dziatah. Zalezy nam na wzroscie zainteresowania piosenk^ autorskq, poetyckq i turystycznq 
czemu sprzyja organiza.cja cykiicznych imprez, ktore wyrabiaj^ w stuchaczach nawyk systematycznego obcowania z poezj^ 
i muzykq.

Miejsce realizacji zadania: |
Wojewodztwo dolnosl^skie, powiat jeleniogorski, gmina Mystakowice, schronisko „Szwajcarka" u podnoza Gor Sokolich 
w pasmie gorskim Rudaw Janowickich.

|Adresatami zadania publicznego b^d^ dwie grupy beneficjentow:
Beneficjenci bezposredni to grupa bardzo roznorodna wiekowo-od kilkunastolatkow po kilkudziesi^ciolatkow z 

[terenu Dotnego t\^ska - uczestnicy koncertu oraz wspolnego muzykowania po ich zakonczeniu. W koncercie 
Szwajcarkowego Grania" wezmie udziat ok. 100 osob.

Do grupy tej dotrzemy prowadz^c szeroko akcj^ reklamowq-za pomoc^ ogtoszen, artykutow informacyjnych na lokalnych 
portalach internetowych, za pomoc^ naszej strony internetowej oraz dzi^ki portalowi spotecznokiowemu Facebook, na 
ktorym b^dziemy tworzyc wydarzenia.

Beneficjentami posrednimi b^dzie grupa kilku tysi^cy osob, ktore dowiedzq siQ o koncercie z informacji na roznych 
stronach i forach internetowych, ze strony internetowej, portalu Facebook itd.

1.

V/

2.

4. Opis zaktadanych rezultatow realizacji zadania publicznego
Sposob monitorowania rezultatow/ 

zrodto informacji o osi^gni^ciu 
wskaznika

Pianowany poziom osi^gni^cia rezultatdw 
(wartosc docelowa)Nazwa rezultatu

Dokumentacja fotogroficzna, 
obserwacje, wydarzenia na portalach 
spofecznosciowych

dwa dwugodzinne koncerty - jeden w m- 
cu pazdzierniku, jeden w m-cu 
listopadzie, w kozdym wystqpi 1 
wykonawca

Koncerty w ramach cykiu 
„SzwaJcarkowe Granie",

Kalendarz imprez w Kotlinie 
JeleniogorskieJ \

Zostanie wzbogacona oferta 
kulturalna Kotliny JeleniogorskieJ;

2 imprezy jednodniowe

Zasiqg stron, postow itp.O przegiqdzie dowie siq wiele osob 
z akcji promocyjnej, a potem z 
relacji internetowych

100 osob

obserwacje, umowy wolontariackie3 osoby zaangazowane w 
przygotowanie miejsca koncertow i 
przeprowadzenie koncertow

Wolontariusze rozwinq swoje 
umiej^tnosci wspierania imprez 
kulturalnych,

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobow, ktore b^dq 
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Gory Szolonych Mozliwosci powstaio 15 grudnia 2012 r., ale wsrod Jego zafozycieli byty osoby, ktdre 
wczesniej realizowafy zadania publiczne we wspofpracy z administracjq publicznq m.in. w ramach programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich oraz zadania powierzane przez Wojewodztwo Dolnosiqskie oraz przez Starostwo Powiatowe w 
ieleniej Gorze. Stowarzyszenie zrealizowafo do teJ pory kilkanascie projektow. '

W 2013 roku zrealizowaiismy dwa zadania publiczne reolizowane we wspofpracy z administracjq publicznq - Jedno 
wspoifinansowane przez UMWD, drugie przez Starostwo Powiatowe. Oba zadania byfy zwiqzane z organizacjq III 
Wqdrownego Przegiqdu Piosenki„Polona".



W 2014 r stowarzyszenie otrzymalo dotacjq z zokresu kultury i dziedzictwa narodowego z UMWD na realizacjq zadania: 
IV W^drowny Przegiqd Piosenki „Poiana'\ Rowniez w 2014 roku stowarzyszenie zrealizowafo projekt „Pokaz, co 
potrafisz!" w ramach programu UMWD 'Wzmacnianie postaw obywatelskich wsrod miodziezy".

W 2015 r. realizowalismy we wspotpracy z administracjq publicznq zadanie pn. V Wqdrowny Przegiqd Piosenki „Polana 
wspoffinansowany m.in. przez Starostwo Powiatowe wJeleniej Gorze.

/A

W 2016 r. we wspolpracy z administracjq publicznq (dotacje w trybie 19a) zrealizowalismy dwa dziatania - VI W^drown)^ 
Przegiqd Piosenki ,,Polana" (Starostwo Powiatowe) oraz koncert podsumowujqcy nasz nowy cyki ,/Szwajcarkowe Granie 
(UMWD).

W 2017 r. zrealizowalismy we wspotpracy z administracjq publicznq zadanie pn. VII Wqdrowny Przegiqd Piosenki „Polana 
wspoffinansowany m.in. przez Starostwo Powiatowe w JelenieJ Gorze.

W 2018 r. zrealizowalismy we wspotpracy z administracjq publicznq zadanie pn. VIII Wqdrowny Przegiqd Piosenki „Polana" 
wspoffinansowany m.in. przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze, otrzymano dotacjq z zakresu kultury i dziedzictwa 
narodowego z UMWD na realizacjq zadania: VIII Wqdrowny Przegiqd Piosenki„Poiana".

W 2019 r. zrealizowalismy we wspotpracy z administracjq publicznq zadanie pn. IX Wqdrowny Przegiqd Piosenki „Polana
Iwspoffinansowany m.in. przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze.

Stowarzyszenie posiada wszelkie materiaty i urzqdzenia niezbqdne do przeprowadzenia koncertow typu: okablowanie, 
mikrofony, oswietlenie. Gospodarze schroniska „Szwajcarka" zobowiqzali siq do pokrycia kosztow noclegow i wyzywienia 
Wykonawcow oraz niepobierania optaty za udostqpnienie Sali Kominkowej. Wolontariusze zaangazowani w organizacjq 
koncertow posiadajq doswiadczenie (takze techniczne) w roztozeniu i podtqczeniu sprzqtu, konferansjerce spotkania.

Z roku na rok przybywa nam pomystow, a doswiadczenie nabyte przy realizacji poprzednich skutkuje coraz lepszym i 
profesjonalnym przebiegiem kolejnych wydarzeh. Prqzna grupa Cztonkow Stowarzyszenia oraz wplontariuszy powoduje 
ze jestesmy postrzegani jako swietni organizatorzy nie bojqcy siq kolejnych wyzwah. Stowarzyszenie nie opiera siq tylko 
na dziatalnoki muzycznej, prowadzone sq projekty ktore bardzo stuzq lokalnej spotecznoki, integrujqc jq, a przede 

wszystkim dajqc mozliwosc do obcowania z muzykq, kulturq i sztukq, co w potqczeniu z darmowym udziatem w koncertach 
oraz brakiem koniecznosci ponoszenia kosztow dojazdow i noclegow wyrownuje szanse na dost^p do szeroko pojqtej 
kultury na terenach wiejskich. Zarzqd Stowarzyszenia znany jest ze swojej spotecznej dziatalnoki. Poprzez udane realizacje 

tqczy pokolenia i zachqca do uczestnictwa w nowych projektach. Cztonkowie i Wolontariusze z optymizmem patrzq w 
przysztosc Stowarzyszenia, czerpiqc jednoczesnie radosc i satysfakcjq ze wspolnego przebywania i dziatania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Warto^i^ Z dotacji Z innych 
zrodet

Lp.
PIN

Wynagrodzenie dta wykonawcdw (2 koncerty) 1 200 zi 1 200,00 zt1.
Wynagrodzenie dia akustyka (2 koncerty) 600 zt 600,00 z\2.
Nocleg I posifkl dIa wykonawcdw (2 noclegl) 400 zl 400,00 zt3.

2 200 zt 1 800,00 zt 400,00 ztSuma wszystklch kosztow realizacji zadania



V. OSwiadaenia

O^wiadczam(-mv), ze:

1) proponowane zadanle publiczne b^dzte realizowane wytitcznie w zakresie cbiatatna^ pozytioi publianego 
oferentaHow);

2) pobieranie ^wiadczei^ pieni^znych b^dzie si^ odbywad wyt^cznie w ramach prcnvadzonej odplatn^ dziatalnoki pozytku 
publicznego;

3) oferent* / ofcroncl^ sldadaj^cy nlnlejsz^ ofert^ nle za!ega(-jo)* /zatega^^ 2 opfacaniem naleznoid z tytutu zobowi^zah 
podatkowych;

4) oferent* / oferonei^ sktadaj^cy nini^szq ofert^ nie zalega('j^* / zalogaH«d* z optacaniem naleinoici z tytutu sktadek na
ubezpieaenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^id II nmlejszaj oferty sq zgodne z Krajovi^ym Rejastrem S^dowym* / famq owtdencw*;
6) wszystkie informacje podane w oferde oraz za^cznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i foktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaraem i przekazywaniem danych osobowych, 

a takze wprowadzaniem ich do systemdw informatyeznych^ osoby, ktdrych dotyczq te dane, ztozyly stosowne oiwiadaenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data__

.SllOcv/
(podpis osoby upowaznbrte] lub podptsy 
osbb upowaznionych do sfcfadanta o^'adczeri 
woii w imieniu oferentdw)

STOWAR2YS2ENIE 
G6ry Szalonych Mozliwosci 

ul. Rudawska 1/5, 58-520 JANOWICE VViELKiE 
NIP 6112728974, REGON 022046150 

KRS 0000444547 
tel. 661172475


