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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

IA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę  należy wypełnić  wyłącznie w bia łych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdk ą, np.: „pobieranie/niepobieranie*  oznacza, że należy skre ś li ć  niewłaściwą  odpowied ź, pozostawiaj ąc 
prawid łową . Przykład: „pobieranie/nicpobicr3nio". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 
do którego jest adresowana oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego 11  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S ądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

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

Nazwa: Stowarzyszenie Zdrowy Cz łowiek Emeryk 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
KRS: 0000569777 

2. Dane osoby upowa żnionej do składania 	 Adres siedziby: ul. Rynek 15 
wyja śnie ń  dotycz ą cych oferty (np. imi ę  i nazwisko, 	26-006 Nowa S łupia 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 	 strona www: nie dotyczy 

adres email: zd.emeryk(mai1.com  
nrtelefonu: 603135154 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

rTTytu ł zadapia publicznego Teatralna Noc Muzeum 

2. Termin realizacji zadania publiczneg021 
Data 13.05.2022 Data 14.05.2022 
rozpoczęcia zakonczenia 

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

Zadanie zakłada organizacj ę  widowiska teatralnego „,Dziady" cz. II w ramach Nocy Muzeum. Spektakl zosta- 
nie wystawiony 14 maja 2022 T. w godzinach nocnych między 21:00 a 23:00 na terenie CKA w Nowej S łupi. 
Noc muzeów to wyj ątkowy czas, kiedy muzea w ca łej Polsce udostępniaj ą  oglądającym swoje wnętrza 
ałkowicie za darmo. W tym czasie, ilo ść  zwiedzaj ących znacznie ro śnie. W wydarzenie angażują  się  także 

domy kultury oraz organizacje pozarz ądowe. W części miast, organizowane s ą  nocne spektakle tetralne. 
Stowarzyszenie Zdrowy Cz łowiek „Emeryk" podczas organizowanej przez Muzeum Staro żytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego im. Mieczys ława Radwana w Nowej S łupi Nocy Muzealnej przygotowało dodatkową  
atrakcj ę  - nocne plenerowe widowisko teatralne. Spektakl Dziady" powsta ł  w ramach otrzymanego w 2021 r. 
iofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na podstawie dramatu Adama Mickiewicza. 

1) 
Rodzaj zadania zawiera si ę  w zakresie zada ń  okre ś lonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalno ści pożytku 

ublicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póź n. zm .). 

1Termin realizacji zadania nie mo że być  d łu ższy niż  90 dni. 



;zkańcy Wsi gromadzą  się, by świętować  uroczystość  poświęconą  duchom zmarłych. Obrzęd 
wodniczy Guś larz, to on wydaje polecenia ludowi i przywo łuje kolejne przebywaj ące w czyśćeu duc 
ierw rozkazuje zgasi ć  lampy, świece i zas łonić  okna w kaplicy, tak, aby nie dociera ł  tam nawet bl 
yca. W ciemno ściach i ciszy, która zapad ła („Ciemno wszędzie, głucho wszędzie") wzywa „czysco 
eczki", czyli dusze zmar łych, którzy za życia pope łnili jakieś  przewinienia i z tego powodu nie m 
aĆ  wiecznego spoczynku. Zanim to si ę  stanie muszą  odpokutować  swoje winy. 
:takl wzbogacony jest ciekawą  choreografią  i muzyką . Podczas przedstawienia grupa teatralna u ży 
„ego ognia" ( świece, palenie wianku i k ądzieli). Po raz pierwszy widowisko zostanie wystawione 
rze. Do realizacji spektaklu w plenerze potrzebne jest w łaściwe o świetlenie i nagłośnienie oraz efe 
alne. (mikrofony nagłowne lub ściągające, ciężki dym, dymarki typu Hazer, o świetlenie punktowe o 
prowadzący). 
yidujemy „ że w wydarzeniu b ędą  brać  udział  zarówno osoby zainteresowane spektaklem, jak równ 
ci korzystaj ący z darmowych atrakcji zwiedzania Muzeum. 
orców zadania b ędziemy zachęcać  do wzięcia udziału w spektaklu również  poprzez szerok ą  promo 
irzeniaw mediach spo łeczno ściowych oraz forach internetowych. 

•A Opis zak ładanych rezultatów realizacjizadania publicznego  

Sposób monitorowania rezultatów / 
Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osi ągni ęcia 	ź ród ło informacji o osi ągnięciu 
rezultatów (warto ść  docelowa)  

wskaźnika 
Przygotowanie atrakcyjnego 	 1 spektakl 	 Relacje prasowe i medialne, 

wydarzenia kulturalnego - nocnego 	 materiały fotograficzne 
spektaklu teatralnego 

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego do świadczenia w realizacji dzia ła ń  planowanych w ofercie oraz zasobów, które b ęl 
wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie Zdrowy Cz łowiek „ EMERYK" w obszarze dzialalno ści kulturalnej począwszy od 2016 
włącza się  w realizacj ę  wydarzeń  realizowanych przez Gminę  Nowa Słupia oraz Gminny Ośrodek Kultur 
Sportu i Turystyki w Rudkach. By ły to najczęściej wydarzenia skierowane do mieszka ńców gminy. min. Dzi 
Dziecka, Dzień  Seniora, Mikołajki. Podczas tych wydarze ń  członkowie Stowarzyszenia angażowali się  
pomoc techniczną  i organizacyjną. Z uwagi na potencjał  kadrowy wśród członków stowarzyszenia, zaistnia 
konieczność  rozszerzenia działalności statutowej nakierowanej na dzia łalność  kulturalną. Nawiązała się  ścis 
współpraca z Amatorskim Teatrem „święty Spokój". 
W 2020 r. Stowarzyszenie realizowa ło projekt „świętokrzyski święty spokój". W ramach wsparc 
otrzymanego ze świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Amatorski Teatr „ święty Spokój" reprezentow 
województwo świętokrzyskie w VII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskie 
Sztuka wg scenariusza Izabeli Degórsldej „M ąż  zmarł, ale już  mu lepiej" uzyskała wyróżnienie - Najwięks 
abstrakcja na scenie. 
W 2021 r. Stowarzyszenie realizowa ło projekt „świętokrzyskie Dziady", w ramach którego dzi ęki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi powstał  spektakl „Dziady" Cz. 

nający charakter teatru ulicznego. Został  on wystawiony 5 krotnie na deskach Domu Kultury w Rudkach. 

oby kadrowe: 
realizacj ę  zadania będą  odpowiedzialni Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia „EMERYK" wraz 
dstawicielami Amatorskiego Teatru" święty spokój". Amatorski teatr dzia ła na terenie Gminy od 6 lat. 
latach 2019 - 2020 Teatr uczestniczy ł  w trzech ogólnopolskich przegl ądach teatralnych, zdobywaj 
óżnienia. W październiku 2019 r. prezentowa ł  swoją  twórczo ść  w Środzie Wielkopolskiej w ramach 1 
ikursu Teatrów Amatorskich „Melpomena", a w październiku 2020 r. w VII Ogólnopolskim Festiwa 
ak Komediowych Teatrów Amatorskich „Decha", w 2022 r. w XXXIX ogólnopolskich Spotkaniai 



„ matorskich Teatrów Dramatycznych, Komediowych, Publicystycznych, Teatrów Ruchu, Poezji i  
„PROSCENIUM 2022”. Teatr występował  kilkakrotnie na scenach Kieleckiego Centrum 
;tarachowickiego Centrum Kultury. Promowa ł  również  województwo świętokrzyskie w innych 
ołski m.in. w Ustrzykach Dolnych. 

rzeczowe: 
;ko zostanie wystawione na terenie CKA w Nowej S łupi. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Warto ść  PLN Z dotacji Z innych 

zrode ł  - 
1. Wynajem sprzętu na 2.000,00 2.000,00 - 

potrzeby prób i spektaklu 
(mikrofony, światła, 
wytwornica dymu)  

- 220,00 2. O ata ZAIKS 220,00 
2.220 900 2.000 900 220900 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne b ędzie realizowane wyłącznie w zakresie dzia łalności pożytku publicznego 

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadcze ń  pieniężnych będzie się  odbywa ć  wyłącznie w ramach prowadzonej odp łatnej dzia łalności pożytku 

publicznego; 

3) oferent* / pfcrcnci* sk ładaj ący niniejszą  ofertę  nie zalega44ą.r / pI(..j ą )* z opłacaniem nale ż no ści z tytu łu zobowiąza ń  
podatkowych; 

4) oferenta / ofcrcnci* sk ładający niniejszą  ofertę  nie zalega(- ę - J zalep( j)* z op łacaniem nale żności z tytu łu składek na 

ubezpieczenia spo łeczne; 

5) dane zawarte w cz ęści II niniejszej oferty s ą  zgodne z Krajowym Rejestrem S ądowym* / inn4 	 gwincj ą *; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz za łącznikach są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie zwi ązanym ze składaniem ofert, w tym zgromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycz ą  te dane, z łożyły stosowne oświadczenia 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 	 .-. 

prcuaizyzerna..............„ę•retarz Stowarz szenia 	Data 
z 	E ERYK” 

WNW.~ 	 owej 

(PO 	oby lufiovÁdinionej lub podpisy 
osób upowa 	ch do składania o Świadcze ń 	 iuiko 	i 

woli w imi i oferentów) 

CP)ZYSZENt 	.Y.y( :;LLOyy1K 

UL. (NEK 	owa Słupia 
KRS 
NIP 572919291 


