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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Torunia

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000268190, Kod pocztowy: 85-010, Poczta: Bydgoszcz,
Miejscowość: Bydgoszcz, Ulica: Dworcowa, Numer posesji: 56, Województwo: kujawsko-
pomorskie, Powiat: Bydgoszcz, Gmina:m. Bydgoszcz, Strona www: www.torun.zhp.pl, Adres e-
mail: torun@zhp.pl, Numer telefonu: 667354030,
 
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)

Artur Majerowski
 
Adres e-mail: artur.majerowski@zhp.net.pl Telefon: 
667354030

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Nasz Wielki Bohater Bł. phm. S.W. Frelichowski

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.03.2021 Data
zakończenia

31.03.2021

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

Filip
Podświetlony

Filip
Podświetlony
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Opis zadania

Projekt pod nazwą "Nasz wielki bohater - bł. ks. phm. S.W. Frelichowski będzie dotyczył
zorganizowania konkursu plastycznego i literackiego propaguje postać patrona wszystkich harcerzy
w Polsce - bł. phm. S.W. Frelichowskiego. Konkursy odbędą się online w 4 kategoriach wiekowych:
6-9lat, 10-12 lat, 13-15 lat i 16 i więcej lat. W każdej kategorii i w każdym konkursie zostaną
przyznane 3 nagrody - razem 24 nagrody. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą.
Przy okazji konkursów będą wstawiane do sieci informacje o patronie - zdjęcia, życiorys, zagadki,
wpisy z pamiętnika.
W pomieszczeniach hufca będą przygotowywane zadania, powstanie regulamin, działania
promocyjne oraz będą sprawdzane prace i oceniane.
Od 1 marca 2021 będą prowadzone działania promocyjne - w internecie na całą Polskę. Do 20
marca będą przyjmowane prace i 31 marca zostaną ogłoszone wyniki.

Cel: promocja postaci i postawy bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, ukazanie jego
postaci i postawy jako wzoru do naśladowania, promocja działań harcerskich, aktywizacja
plastyczna i literacka dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czas konkursu: zgłoszenia prac konkursowych (poprzez pocztę elektroniczną) do 20 marca 2021 r.
Ogłoszenie wyników: 31 marca 2021 r. na stronie internetowej Hufca ZHP Toruń oraz poprzez
oficjalne kanały harcerskie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram

Konkurs plastyczny: polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A5 i nie
większym niż A3 w dowolnej technice płaskiej, poświęconej postaci Stefana Frelichowskiego. Może
to być jego portret, scena z życia, interpretacja jego działalności, posługi kapłańskiej, służby
harcerskiej, krótki komiks. Oceniana jest estetyka pracy, samodzielność wykonania, zgodność z
prawdą historyczną. Udział mogą wziąć wszyscy powyżej 6 roku życia (urodzeni w 2015 roku lub
wcześniej)

Konkurs literacki: polega na stworzeniu tekstu poświęconego postaci Stefana Frelichowskiego.
Może to być wiersz, tekst prozatorski, dramat, list, reportaż, esej, felieton, kartka z pamiętnika itd.
Nie jest określona długość tekstu. Udział mogą wziąć wszyscy powyżej 6 roku życia (urodzeni w
2015 roku lub wcześniej)

Do udziału zapraszamy: zarówno harcerzy i skautów ze wszystkich organizacji skautowych i
harcerskich działających na terenie Polski. Udział wziąć mogą także pozostałe osoby, niezwiązane
bezpośrednio z naszym ruchem.

Miejsce realizacji

Toruń, internet - cała Polska

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Promocja i upowszechnianie postaci
patrona harcerstwa bł. S.W.
Frelichowskiego

Organizacja 2 konkursów -
plastyczny i literacki oraz
przy okazji przekazanie w
Internecie materiałów o
patronie

Ilość przesłanych prac
plastycznych i literackich,
ilość osób odczytających
informacje o patronie

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

Charakterystyka oferenta

Hufiec ZHP Toruń jest największą organizacją młodzieżową w województwie kujawsko-pomorskim.
W 2017 roku obchodziliśmy 100-lecie działalności harcerskiej na ziemiach toruńskich.
Hufiec zrzesza przeszło 1000 członków w przeszło 50 jednostkach harcerskich. Jednym z naszych
działań jest upowszechnianie kultury i promocja życia wielkich bohaterów na których dzieci i
młodzież mogą się wzorować.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Mamy bardzo duże doświadczenie w organizowaniu różnych wydarzeń, w tym organizacji
konkursów i uroczystości związanych z naszym patronem bł. S.W. Frelichowskiego.
Od 5 lat jesteśmy głównymi organizatorami uroczystości związanych ze śmiercią bł. S.W.
Frelichowskiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Projekt realizowany jest przez doświadczoną kadrę instruktorską Związku Harcerstwa Polskiego.
Koordynatorem projektu jest harcmistrz Artur Majerowski, instruktor Związku Harcerstwa
Polskiego, wieloletni komendant Hufca ZHP Toruń, obecnie skarbnik hufca, od lat związany ze
środowiskiem harcerskim Hufca Toruń. Dotychczas wielokrotnie uczestniczył w realizowaniu
projektów o zasięgu ogólnopolskim, był komendantem zlotów, rajdów oraz obozów. Przy realizacji
zadania będzie pracowało 2 wolontariuszy – instruktorzy Hufca ZHP Toruń.
Koordynator i wolontariusze zaangażowani w działania nad zadaniem są osobami doświadczonymi i
godnymi zaufania. Organizowane przez hufiec imprezy stoją zawsze na wysokim poziomie.

Zasoby rzeczowe
Organizatorzy konkursów dysponować będą:
- samochodami prywatnymi,
- drukarką w siedzibie Hufca Toruń
- laptopem
- prywatnym telefonem komórkowym

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody (art. szkolne, turystyczne i
harcerskie) - faktury vat

3000,0    
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2. Koszt wysyłki nagród - faktura vat 300,0    

3. Wynajem pomieszczeń hufca - faktura
vat

500,0    

4. Wynagrodzenie koordynatora zadania 300,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4100,0 3000,0 1100,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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 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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:
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1. Statut organizacji poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną zgodnie z
KRS lub Ewidencją Stowarzyszeń Zwykłych prowadzoną przez właściwy organ. (obligatoryjny -
papierowo)

2. Wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, jeśli organizacja nie posiada KRS (obligatoryjny -
papierowo)

3. Wykaz działań promocyjnych. (obligatoryjny - papierowo)
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. (fakultatywny)

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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