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LIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

obu 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*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pebieranielniepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Gmina Miasto Mrągowo

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
świadomości narodowej

3. Rodzaj zadania publicznego')

Festyn Średniowieczny „ Gothicum"

4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data

rozpoczęcia

26.06.2016

Data

zakończenia

30.07.2016

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia,

11-700 Mrągowo, ul.:oś Grunwaldzkie 9/22
Forma prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000381469 Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji,
itp. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 742 223 96 26 REGON: 280614883

nazwa banku: Bank BGŻ SA, 11-700 Mrągowo, Pl. Kajki 4
numer rachunku bankowego:

07 2030 0045 1110 0000 0206 9280

6. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych
do składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. numer telefonu; adres poczty
elektronicznej, numer faksu. adres strony
internetowej)

Dariusz żyłowski
605 539 610
mragowo@muzeum.olsztyn.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu,
miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu
osobowego lub rzeczowego
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Miejscem realizacji zadania jest Miasto Mrągowo, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie
Teren wokół jeziorka Magistrackiego od strony ul. Mrongowiusza i ul. Warszawskiej
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu w dniu 03.07.2016 w godz. 12.00-17.00 Festynu
Średniowiecznego pt. Gothicum" dla mieszkańców Mrągowa podczas obchodów Dni Mrągowa oraz turystów
odwiedzających Mrągowo. Program zakłada następujące działania: scenki rodzajowe — przybliżające życie
codzienne w okresie średniowiecza na terenie Mrągowa, utworzenie obozowiska letniego przenośnego, pokaz
gier i zabaw plebejskich, pokazów tańca dawnego, pokaz walk, prezentacja uzbrojenia i stroju
średniowiecznego.
Program będzie realizowany przez Bractwa Rycerskie z Północno-Wschodniej Polski oraz Rotę Zaciężną
Strażnicy Sensburg z Mrągowa przy wsparciu merytorycznym pracowników Muzeum w Mrągowie.
Organizacja Festynu poprzedzona będzie promocją polegającą na udzieleniu informacji w lokalnych mediach
elektronicznych, wywiadów dla :Radia ZET GOLD, lokalnej informacji mragowo24.info, w lokalnej gazecie
Kurier Mrągowski, Magazyn Mrągowski poprzez nieodpłatne wstawki informacyjne w dziale kulturalnym oraz V
poprzez przygotowanie i rozwieszenie Plakatów o Festynie.
Festyn zostanie zakończony rozliczeniem dotacji

1)

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.
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Celem głównym jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii Miasta mającego korzenie w środkowym
średniowieczu w dacie 1348 oraz nadań praw miejskich w przedziale czasowym 1404-1407.
Zadanie realizowane będzie poprzez:
- zapoznanie z kulturą materialną i niematerialną średniowiecza
- poprzez przybliżenie życia codziennego, stroju, wyglądu obozu, kramów, zabaw
- wykształcenie zasad współistnienia stanów; rycerskiego, mieszczańskiego, kupieckiego i plebejskiego
- kształtowania postaw integracji społecznej dążącej do stworzenia lokalnego ośrodka osadniczego
poprzedzającego powstanie Sensburaga(- Mrągowa) oraz
- przybliżenie zwyczajów kupieckich i miejskich, obyczaju rycerskiego i giermkowskiego, rzemieślników i
mieszczek
Rezultaty Miękkie:
- wzrost poziomu wiedzy wśród mieszkańców Mrągowa w zakresie historii średniowiecza
- rozpropagowanie niszowych i nietypowych zainteresowań
- zapoznanie ze zwyczajami i obyczajami poszczególnych stanów
- wskazanie konieczności ( powstania ) założenia ośrodka miejskiego w średniowieczu
- powstanie żywej lekcji historii
Rezultaty Twarde:
- zorganizowanie zintegrowanej akcji promocyjnej
- przeprowadzenie Festynu, w tym:
. zorganizowanie 1 stanowiska łuczniczego
. zorganizowanie 1 stanowiska rzutu nożami
. zorganizowanie turnieju i pokazu walk rycerskich
. zorganizowanie 1 stanowiska walk dziecięcych
. przygotowanie i pokaz 2 tańców dawnych
. pokazanie 1 obozu letniego
. przeprowadzenie gier i zabaw dawnych
- udział 500-900 osób w Festynie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby

kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
do poniesienia
ze środków
do poniesienia
Rodzaj kosztu

Lp.

Koszt całkowity
(zł)

z wnioskowanej
dotacji'l
(zł)

finansowych
własnych, środków
z innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego°1
(zł)

2400

2.400

O

400

400

O

Wynagrodzenie edukatorów od zabaw
dziecięcych i tańca

200

200

200

Obsługa księgowa

O

O

350

3550

3.000

550

Wynagrodzenie animatorów historycznych
Wynagrodzenie animatorów od zabaw
średniowiecznych

Koszty ogółem:

0Swiadczam(y). ze
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta:
2)

w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*-?niepobieranie' świadczeń pienięznych od adresatów zadania:

3)

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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4) oferenr/ofefenc4` składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/za-1ega(j$-' z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent`/oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)"/zalega(ją)" z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

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

girągowskie Stowarzyszenie
"44UNDM"
... ...Qs...Qr.unwaldzkie 9/22, 11-70'3 Mrągowo
KPS

:381469, REGON 280614883

SA, 11-700 Mrągowo, Pl. Kajki 4
5ari;,
0•t .2030 0045 1110 0000 0208 9280

Data

098-- zo itC

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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