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OFERTA REALI2ACJI ZADANIA PUBLICZNECiWpiyw 11,

p^^OUCZENIE ^ppsobu wypeJnii inia oferty:
I ° nai^ wypehid wy^ajd^ w bS ch pustych polacb, zgodnie z tnstrukqami umies2CZonymj przy poszczegdinycti poiach
I fizypisacdi. podpis...............

Zaznaczenie gAriazdk^, np.: ^xberanie'/niepobteranie'" cznacza, 2e naleZy skre^ nieMta^c^ odpcwied^. pozoetawi^
prawidlow^. Przyktad; ..pobteranteVniepobieranie**.

I, Podstawowe informacje o zto2onej ofercie

1. Organ adminls^cjl publicznej,
do fctbraoo adraaowana iaat ofarta

2. Rodzaj zadanla publicznago'’

ZARZAD wojewOdztwa dolno6laskiego

16) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DOBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

II. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Kr^owrym Rejastrze Sadowym lub irmej ^dancjl, adres sledziby, atrona 
WWW, adres do korespondencjl, adres e^ail, numw telefonu

DOLNOSLASKIE towarzystwo im. fryderyka chopina we wroclawiu 
brma prawna: STOWARZYSZENIE 
vJUMERKRS: 0000396541 
adres: 
adres www;

razwa:

PL TADEUSZA KOSCIUSZKI 10. 50-028 WROCLAWIU 
www.faoebook.corrVcbooinwrociaw.eu/
+48 783 941 015 (Prezes Zarz^du)kel.

Michal Michalski - Prezes Zarz^du DTiFC;2. Dane osol^ upowainkMi^ do sidadania 
vryja^niert dotycz^cych ofeity (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu. adres poczty olektronicznej) mail: kontakt@chopinwrodaw.eu ; tel. +48 783 941 015

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytut zadania publicznego Muzycy - Medykom. Dar wdzl^czno^ci za walk§ z Covid-19

Data Data
zakobczenia

2. Termin reailzacji zadania puMiczitego^ 22.11.2021 29.12.2021rozpocz^cta

3. Syntetyczny opts zadania (wraz ze wskazarriem mie^sca Jego reafizacji)

Pandemia nie tylko pozostawia pustk^ w postaci ludzi, ktorzy nagle odeszli, ale takze odciska wyrazne pi^tno na 
wszysikich doswiadczajqcych jej namacalnie na co dzien. Od marca 2020 roku sluzba zdrowia zosiala postawiona w sian 
liebywalej gotowosci. Coraz wi^cej pojawia si? glosow, takze spoza srodowiska medycznego, ze ta walka juz teraz 
>ozostawia trwaly slad psychiczny u medykow, porownuj^cych pandemi? ze stanem wojny. Widac objawy, a nad 
Jhigofalowymi skutkami irzeba b?dzie pracowac pozniej. Shizba zdrowia na pierwszej linii frontu szczegolnie zostala 

narazona na wysilek i ponadprzeci?lny stres, ale takze na niezrozumienie, pomijanie, niedocenienie.
Dolnosl^skie Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina jako organizator wydarzenia wraz z glownym parinerem 

i pomyslodawc4 - Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury” - wspolnie z wroclawskimi artystami, 
Dragnq zadedykowac tej grupie spolecznej specjalny koncert swiqteczny jako wyraz podzi?kowania za shizb? i 
30swi?cenie w tym trudnym czasie. Podczas koncertu chcemy rowniez przypomniec Wrodawianom, jak bardzo wazne 
lest szczepienie si?, abysmy szybko mogli wrocic do normalnosci.

Koncert zaplanowano na 18.12.2021 w centrum kreatywnosci i biznesu Concordia Design na Wyspie Slodowej. 
□rganizatorzy planujq dystrybucj? 100 plakatdw, ktdre trafi^ do szpitali oraz placowek medycznych we Wroclawiu oraz : 
jzeroko zakrojon^ kampani? promocyjn^ aby koncert odbil si? echem zarowno w regionie dolnosl^skim jak i w calej 
Polsce. Organizatorzy zaplanowali rowniez dystrybucj? specjalnych zaproszen dla Wladz Miasta oraz Wladz Samorz^du 
ieiytorialnego. Podczas koncertu wyst^i^ muzycy - artysci wrodawskiego srodowiska muzycznego oraz zespoly 
wokalne pod dyrekcj^ Izabeli Polakowskiej - Rybskiej. Koncert b?dzie podzielony na dwie cz?^i. W pierwszej cz?k:i 
wykonane zostanq utwory klasyczne, w drugiej zas nawi^emy do tematyki zblizaj^cych si? ^wi^t Bozego Narodzenia. 
Po koncercie zaplanowany jest pocz?stunek dla wszystkich osob biorqcych udzial w wydarzeniu. Osoby zaangazowane w 
jrojekt zgodzily si? na symboliczne honoraria za wyst?py, b?dzie to wi?c prawdziwy, plynqcy z serca - swi^teczny 
XKlarunek. Staramy si? o pozyskanie patronatu radia Wroclaw Kultura, TVP3 oraz Prezydenta Miasta Wrodawia.



1) Rodzaj zadania zawiera si$ w zakresie zadat^ okreilonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno^ po2ytku 
publ^nego i o wolontariade (Dz U. z 2018 r. poz. 450, z pOin. zm.).^ Termin realizacji zadania nie mo2e byd dhi2szy ni2 90 dni.

4. Opis zaMadanych rezuHatdw realizacji zadania puWicznego

Ptanowany poatan oai^Bnifcia 
rezuttatPw (warto46 Sposdb monitorowania rezultatdw! irddto 

informacjl o oslagniaciu wska^ikaNazwa rezultatu

Zorganizowanie koncertu 
„Muzycy - Medykom.

Par wdzieczno^ci za walka z Covid-19"

Promocja wydarzenia na arenie regionalnej 
oraz ogdinopolskiej poprzez film promuj^cy 

na kanale YouTube

Udzial ok. 200 osdb z personelu 
medycznego zdj^ia, infbrmaqe w prasie i telewizji

Unikalne wyiwietlenia wydarzenia oraz 
zasi^g postdww mediach spoieczno^ciowych, 

informacja w intrenecie dost^pna dia szerokiego 
_____________ grona odbiorcdw_____________

Nieograniczona liczba odbiorcOw

Rozpowszechnianie akcji ,^zczepimy si?" 
podczas koncertu Mieszkar^cy Wroclawia zdj?cia, informacje w prasie i telewizji

6. Krdtka charaMaryttyka OfaranCa, |ago doiwiadczenia w leafiza^ dziM ptowwanych w ofercia oraz zaaobdw, ktdre 
wykorzystarie w reaiizaqi zadania

Dolnosl^kie Towarzystwo im. F. Chopina istnieje we Wroctawiu od 2011 roku. Zrzesza ono grono 
oedagogow, muzykow, artystow, melomanow i milosnikow sztuki. Naszym celem jest integracja srodowiska 
Tiuzycznego Dolnego ^I^ska. Oi^anizujemy i wspomagaray dzialania na rzecz upowszechniania polskiej 
kultuiy muzycznej, a takze inicjatywy spt^yjaj^ce rozwojowi artystycznemu w regionie. Szczegolnej uwadze 
ooswi^camy wspieranie zdolnej artystycznie mtodziezy.

W 2019 roku DTiFC zorganizowato Festiwal Muzyczny „Chopin bez granic”, ktory odbyl si? w czterech 
miasiach Dolnego ^l^ska: w Trzebnicy, ^widnicy, Wroclawiu i na Zamku Topacz w $l?zie, i cieszyl si? duzym 
zainteresowaniem melomanow.

W 2021 roku DTiFC zorganizowak) m.in. Koncerl z racji obchodow 211. rocznicy urodzin Frydeiyka 
Chopina, podczas ktdrego wyst^pili Pioir Alexewicz oraz Tomasz Marut - uczestnicy tegorocznego 
Mi?dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie; ponadto w kwietniu br. w Mi?dzynarodowy 
Sanktuarium sw. Jadwigi SI?skieJ w Trzebnicy mial miejsce kcMicert muzyki barokowej w wykonaniu zespohi 
Lumina Vesper - oba wydarzenia odbywaly si? w formie transmisji online za posrednictwem 
wspolpracujqcego z DTiFC kanalem „Polifonia na wizji” [link do koncertu: 

https://www.youtubecom/watch?v=5klxgxE0g_o&t=3012s].



i

iV. Szacunkowa kalkuiaqa kosztbw realizaqi zadania publicznego

Rodalkonhi Zdotac^l ZInnych
* M . AVOOir

PLN

Wynajem salt 1100

Fortepian 1300

Koszty kst^owe 615

Koordynator 1000

Osoba prowadz^ca 1000

Grafik 500

Promoqa i reklama 600

Wydnik materiatdw 1500

Pocz^stunek 2000

Honoraria 5385

Suma wszystkich kosztdw realizaqi zadania 15000 10 000 5000



V. 0§wiadczenia

O^iadczam(-my). ze:

proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyl^cznie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta(-t6w); 
pobieranie swiadczeh pieni^nych bfdzie $i$ odbywa<i wytqcznie w ramach prowadzone) odplatnej dzialalno^ pozytku publicznego; 
oferent sktadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalega z optacaniem nalezno^ci z tytuhj zobowi^an podatkowych; 
oferent sktadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalega z opiacaniem nalezno^ci z tytuhj sktadek na ubezpieczenia spoteczne; 
dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie zwi^anym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a tak^e 
wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, osoby. ktorych dotyczq te dane, zto^ly stosowne owiadczenia zgodnie z 
przepisami o ochronie danydi osobowych.
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