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Dotyczy:

oferty

realizacji

zadania

publicznego

„Warsztaty

muzyczne

dla

chóru

młodzieżowego „ Can Calore”

Szanowni Państwo,
niniejszym
muzyczne

przesyłamy

uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego

„Warsztaty

dla chóru młodzieżowego „ Con Calore ” wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Rafa-eni ds. obsługi inansowej
rozżicze'
;ektow
i

mgr Joanna szarakTomala

Załączniki:
oferta realizacji zadania publicznego
potwierdzenie złożenia oferty

—

—

Krajowy Rejestr Sądowy, potwierdzony za zgodność z oryginałem
upoważnienie dla p. Doroty Matheja
- oświadczenie dot. rachunku bankowego

-

—

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy Vin/pełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłowa. Przykład: "pobieran-ie*/niepobieranie*".
POUCZENIE

|.

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do

Burmistrz Toszka

którego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego”

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa
i

narodowego
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot
społeczności lokalnych

i

ll. Dane oferenta(—tówj
1. Nazwa

oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Forma prawna:

Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000001895, Kod pocztowy: 47—400, Poczta: Racibórz,
Miejscowość: Racibórz, Ulica: Wczasowa, Numer posesji: 3, Województwo: śląskie, Powiat:
raciborski, Gmina: m. Racibórz, Strona www: https:/lwww.dfkschlesien.pI/pl/, Adres email:
biuro@dfkschlesien.pl, Numer telefonu: +48 32 415 51 18,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)
III.

Dorota Matheja
Adres e-mail: dfk.tost@onet.eu Telefon: +48 606 155 590

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

Warsztaty muzyczne dla chóru młodzieżowego "Con
Colore"

2. Termin realizacji zadania”

Data
rozpoczęcia

01.07.2022

Data

zakończenia

wniosek wygenerowano w systemie witkacpl , suma kontrolna: zeza—51574755
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania
Warsztaty muzyczne z profesjonalnym wokalistą Oskarem Koziołek—Goetz mają za zadanie
stworzenie możliwości dalszego rozwoju chórzystek występujących w młodzieżowym zespole
wokalnym "Con Colore".
Celem warsztatów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży. Młodzi
chórzyści podczas zajęć poznają techniki wokalne, które pozwolą im wzbogacić i rozwinąć swój
warsztat muzyczny. Zajęcia mają także na celu wyzwolić z młodych chórzystów naturalną ekspresję i
rozwinąć kreatywność muzyczną. Warsztaty mają pomóc chórzystom w radzeniu sobie ze stresem
scenicznym, poznając techniki oddechowe, które mają przyczynić się do obniżenia tremy podczas
koncertów i prezentacji artystycznych.

Miejsce realizacji
Toszek

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Udzial istotnej liczby uczestników w

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania.
rezultatów / źródło

nie mniej niż 12 osób

Lista uczestników

informacji o osiągnięciu
wskaźnika

warsztatach doskonalących muzyczne
umiejętności chórzystek

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

wniosek wygenerowano w systemie

thacvl , suma

kontrolna: (2526-6257-"65

Charakterystyka oferenta
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego wspiera wszelką działalność
kulturalną mniejszości niemieckiej poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych,
przeglądów artystycznych, konkursów języka niemieckiego, wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży, wystaw oraz prowadzenie bibliotek. Towarzystwo wydaje również czasopismo w języku
niemieckim „Oberschlesische Stimme" oraz prowadzi polsko—niemieckie radio internetowe
„Mittendrin".
Na poziomie lokalnym działa kilkadziesiąt kół, dwa z nich ~ Toszek Kotulin funkcjonują w gminie
i

Toszek.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Toszek realizuje działanie zaplanowane w ofercie w takiej postaci po raz pierwszy, dysponuje
jednak bogatym doświadczeniem w prowadzeniu młodzieżowych grup kulturalnych. Zespół "Con
Colore" rozpoczął działalność we wrześniu 2015 roku od tego czasu wystąpił wielokrotnie
podczas
wydarzeń o charakterze kulturalnym i religijnym. Zdobył kilka prestiżowych nagród, w ostatnim
czasie zajął miejsce w XXXl Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości
Niemieckiej w Leśnicy. Ma za sobą także występy zagraniczne w Niemczech i Czechach.
Koło

i

I

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Nie przewiduje się wykorzystania wkładu osobowego lub
rzeczowego.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

lV.
Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Honorarium prowadzącego warsztaty

Wartość

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.

PLN

Z

1

500,00

1

500,00

dotacji

1

500,00

innych
źródeł

Z

0,00

Oświadczenia

Oświadczamły), że:
1)

2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(~tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku pubłicznego;
oferent* /ołerenci* składający niniejszą ofertę nie zalegał-ją)* /załega('—jął* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent* /oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /załegał=jąj* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* inną
/
właścrwą—ewrdenqrf,

wniosek wygenerowano w systemie witkacpl , suma kontrolna:
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wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, zlożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
6)

(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

” Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz, 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

wniosek wygenerowano w systemie WRkELpI , suma kontrolna:
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Potwierdzenie złożenia oferty
"Małe granty"

Konkurs:

-

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego w roku 2022
Urząd:

Departament:
Zadanie:
Numer wniosku:
Suma Kontrolna:
Data złożenia
elektronicznie:
Nazwa składającego:

Gmina Toszek
Referat Organizacyjny
Warsztaty muzyczne dla chóru młodzieżowego "Con Colore"
354487
c926-6257-f765
07.06.2022 r.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

V. Oświadczenia
Oświadczam(y),

Że:

1)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(~tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
oferent* /o+erenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* lzaiegaf-jąjx z opłacaniem
naieźności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent* /o+eren'ci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /załega(›=ją~)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* linną

5)

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochro ie
danych osobowych.

7)

f

_

SKARBNIiĄ;
i'

Waldemar

i

Swim

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: (9266257473

[są

(podpis osoby

upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
imieniu
oferenta)
w
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