
U ! 7 -11- 2021 

UPROSZCZONA OFERTA REklZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
: naa^UBI KL^NTAI 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi ptzy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranle7niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pebieraFHe*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1, Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1 Zadanie z zakresu kultury 

0000140518 
RPK 44796/11/2021 
17-11-2021 KK7 

ii. Dane oferenta(-tów) 

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: Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, 
Numer Krs: 0000461061, Kod pocztowy: 57-540, Poczta: Lądek-zdrój, Miejscowość: Lądek-zdrój, 
Ulica: Plac Staromłyński, Numer posesji: 5, Numer lokalu: Województwo: dolnośląskie, Powiat: kłodzki. 
Gmina: Lądek-Zdrój Strona www: -
Adres e-mail: ckir.karolina(S)gmail.com Numer telefonu: 691938575 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) 

Karolina Sierakowska tel. 691938575 mail: 

ckir.karolina@ladek.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Eurydyka/Orfeusz - prezentacja 

2. Termin realizacji zadania publicznego2' 
Data 
rozpoczęcia 

30 listopada 2021 Data 
zakończenia 

20 grudnia 2021 

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

Projekt zakłada prezentację w Pałacu w Gorzanowie spektaklu tanecznego „Eurydyka/Orfeusz" 
wyprodukowanego przez Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej specjalnie na potrzeby 
tegorocznej edycji wydarzenia. Miał swoją premierę 5 lipca 2021 w Lądku-Zdroju. Kilka miesięcy 
później jego tancerz o choreograf Joshua Legge otrzymał prestiżową nagrodę im. Jana Kiepury w 
kategorii Najlepszy Tancerz. Spektakl jest wyjątkowo piękną taneczną ilustracją czterech wierszy 
opowiadających historię Eurydyki i Orfeusza. „Eurydyka/Orfeusz" to uczta dla oczu i duszy. 

SPEKTAKL „Eurydyka/Orfeusz" 

11 grudnia 2021 r. 

Produkcja: MFT im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju 
Dramaturgia; Cezary Łasiczka 
Choreografia: Joshua Legge 
Tańczą: Karolina Urbaniak i Joshua Legge 
Muzyka: Adrian Copeland-Alder & Ash 
Wybór tekstów: prof. Piotr Śliwiński 



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Prezentacja spektaklu Eurydyka/Orfeusz 1 spektakl /110 widzów Dokumentacja fotograficzna 

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

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł jest organizacją działającą na terenie gminy Lądek-Zdrój. Skupia członków 

będących lokalnymi animatorami kultury, od początku istnienie zrealizowano pod jego egida wiele działań i 

projektów. Oto niektóre z nich: 

- Stowarzyszenie decyzją Rady Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów otrzymało dofinansowanie w ramach 

działania 4.1/413 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Małe projekty" w naborze "Tworzenie, 

wyposażenie i promocja przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku" na realizację operacji: "Przez ruch 

do zdrowia ..." Zakończenie realizacji projektu: grudzień 2014-kwota refundacji: 14468,05.-

Gmina Lądek-Zdrój - projekt "Lato z Tańcem" (2014, 2015, 2016) kwoty dofinansowania 2000,00-2750,00 -

- Województwo Dolnośląskie - projekt "Grudniówka Teatralna - prezentacje twórczości NIE tylko lokalnej" -

kwota dofinansowania (2014): 9 000,00 

- Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Małe projekty" Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - projekt "Lato w teatrze" - kwota refundacji 5 040,00 -

Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Małe projekty" Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

- projekt "Artystyczny Kurort" 2014 - kwota refundacji 36 913,00 - Województwo Dolnośląskie 

-projekt Lądeckie Ludowe Zdroje - festiwal tańca, śpiewu i rękodzieła ludowego oraz realizacja działań 

edukacyjnych z zakresu muzycznej kultury regionalnej" (2014) - kwota dotacji 10 000,00 

- Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - program Działaj Lokalnie - projekt: "Własny kąt dla dzikich pszczół" 

(2015) - kwota dotacji 2 000,00 

2016 

-Województwo Dolnośląskie - działanie: Lądeckie Ludowe Zdroje -festiwal tańca, śpiewu i rękodzieła 

ludowego - 6000,00 

- Województwo Dolnośląskie - działanie: Na szlakach kulturowych Dolnego Śląska: - 2000,00 

2017 

- Powiat Kłodzki - Międzynarodowy Festiwal Tańca - 4000,00 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Honorarium artystów za prezentacje 
spektaklu wraz z licencją za muzykę 

4400 4000 400 

2. Koszt 2 
3. Koszt 3 

4. Koszt 4 
5. Koszt 5 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4400 4000 400 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego; 
3) oferent* / ©fefenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / załega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / sfefeneP składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalGga( ją)- z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) 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, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

CZŁONEK-ZARZĄDU 

Monika. SlQMQkfl.. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Data 

STOWARZYSZENIE KULIURA U ZRODl 
pl. Staromłyński 5, tel. 74 8146 562 

57-540 LĄDEK-2DRÓJ 
MP 8811489795 REGON 022247077 

KRfj; 0000461061 


