
URZĄD MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI ~I 

L-/' 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" omacza, że należy skreśl ić niewaściwą odpov,.,iedź, 
pozostawiając prawidłową. Przykład : ,, f.lollieranie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki 
do którego adresowana jest oferta 

2. Rodzaj zadania publicznego1l Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku 

li. 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 

Fundacja Naturalny Rozwój 
KRS: 0000574007 
ul. Topolowa 45 lok.1 
Mińsk Mazowiecki 05-300 
el : 884 015 815 

'b:/ FundacjaNaturalnyRozwój 
www .naturalnv-rozwoi .ol 

Karolina Pyrkosz - prezes Fundacji Naturalny Rozwój 

2. Dane osoby upoważnionej do składania telefon : · 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, mail : kpyrkosz@deepviosion .pl 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Oprawa muzyczna do spektaklu „Słowianie" 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l 
Data ~ 05.2019 k I Data 10.06.2019 
rozpoczęcia zakończenia 

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

Słowianie to spektakl plenerowy realizowany przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim. Plenerowa forma 
widowiska pozwala na połączenie wielu form sztuki i uatrakcyjnienie przekazu. W spektaklu połączony zostanie teatr lalkowy (maski i lalki) 
ruchu - pantomima i taniec. Na potrzeby widowiska powstanie autorska muzyka, która w trakcie spektaklu grana będzie na „żywo". 

Premiera widowiska odbędzie się 21 czerwca, na placu za górką w parku miejskim. 

Celem projektu jest: ożywienie przestrzeni mińskiego parku, integracja lokalnych środowisk twórczych (muzycy, tancerze, aktorzy, 
rękodzielnicy) , przybliżenie mińszczanom mitologii słowiańskiej , zapoznanie z historią i wierzeniami ludów słowiańskich 

a także wzbogacenie oferty kulturalnej miasta. 

Premierowy spektakl nie będzie biletowany, dzięki czemu obejrzeć będą go mogli wszyscy zainteresowani mieszkańcy Mińska 
Mazowieckiego, również z grup, które ze względów materialnych czy społecznych nie korzystają z ofert teatrów repertuarowych . 
Przewidujemy, że spektakl obejrzy 500 osób. Spektakl zagrany zostanie także w innych regionach Polski co przyczyni się do promocji 
miasta Mińsk Mazowiecki. 

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



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego I 

Planowany poziom osiągnięcia 
Sposób monitorowania rezultatów I źródło Nazwa rezultatu rezultatów (wartość 

docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Integracja lokalnych środowisk twórczych W projekcie udział wezmą tancerze z Podpisanie umów z twórcami. Obserwowanie, 
Mińska Mazowieckiego, aktorzy z monitorowanie harmonogramu prac nad 
lf PG działającego przy MDK a także spektaklem. 
lokalni muzycy i plastycy. W sumie 
ponad 20 lokalnych twórców. 

Edukacja mieszkańców, zapoznanie ich Spektakl obejrzy 500 osób Oszacowanie liczby widzów, dokumentacja 
z kulturą i wierzeniami Słowian zdjęciowa oraz filmowa . 

PF0fflesja-mias - '''· ·-tawiei:iie.spektaklu-J)oza..miastem. Dokumelltacja_zdjęciowa-i--fotogr.aficzR a.... 

ft Mi~wieeki-w-elal&Z:Yfl'H'6rWej1:1 
projektu.. 

Ożywienie przestrzeni mińskiego parku Pokazanie mińszczanom Trzymanie się harmonogramu organizacji 
atrakcyjności mińskiego parku i jego spektaklu . Dokumentacja zdjęciowa i fotograficzna 
(Walorów, poprzez wystawienie 
spektaklu w miejscu, które na co 
dzień jest mało uczęszczane . 

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

Celem Fundacji Naturalny Rozwój jest zacieranie dysonansu w społeczeństwie polskim na świecie oraz stymulowanie wszechstronnego, 
zrównoważonego rozwoju w otoczeniu naturalnego środowiska, ekologii i innowacji, w tym niesienie pomocy osobom potrzebującym i 
niepełnosprawnym, wspieranie działalności społecznej i informacyjnej, kulturalnej , naukowej i edukacyjnej na rzecz rozwoju społeczno 
gospodarczego w Polsce. 
Fundacja w okresie swojej działalności zorganizowała ponad 200 inicjatyw kulturalno-edukacyjnych na terenie Mińska Mazowieckiego. 
Jako organizator i współorganizator zrealizowała szereg warsztatów (innowacyjnych, edukacyjnych), np. projekt Rozwiń Swoje Pasje, 
konkursów np. Konkurs na najlepszego Mińskiego Dja, koncertów, wydarzeń artystycznych np. Pokój Zagadek, także innych 
innowacyjnych inicjatyw przy współpracy z MDK oraz Miastem Mińsk Mazowiecki. Fundację zasilają doświadczeni animatorzy kultury, 
pedagodzy, oraz profesjonaliści w dziedzinie reżyserii wydarzeń kulturalnych . 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych 
PLN 

źródeł 

1. Teksty piosenek (0i,ve.c...oL10J A; e.,\ I le 2000 

2. Kompozycja muzyki 5000 

3. Muzycy - koncert na żywo 4000 

4. Obsługa księgowa i rozliczenie projektu 1000 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 ooo 10 ooo 2 ooo 

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* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części li 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. 



Prezes Zarządu - Karolina Pyrkosz 

~ .Y.~ .... .. f11.~ .~ .......... ......... . 
Członek Zarządu - Daria Smolak 

Ortnd .. .. .. .. ~2..M .................... ... .. 
Członek Zarządu - Justyna Kowalczyk 

.. ht';f?J.'&: ..... :t(q.~~························· ··· 
(podpis cfsoby upoważnionej lub potJpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 


