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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypehilania oferty:
Ofert; nalety wypetnlt wyl^cznie w blatych pustych polach, zgodnie z instrukcjaml umieszczonymi przy poszczegblnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenlegwiazdk^, np.;.pobieranle*/niepobleranle*' oznacza, 2e naleiyskreilK nlewlaiciw^ odpowiedi, pozostawlaj^c 
prawldtow^. Przyktad: .pobleranle*/"lopobloranle*".

I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie

1. Oi^an admintstracji publl^ejf 
do.ktdrego jest adresowana oferta

Zaa^d Wojewddztwa Dolnoilqsklego

Zadarile z zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa 
narodowego;

f2. RodzaJ zadahia publlanego^’

II. Dane oferenta(>t6w)

1. Nazwa oferenta(rt6w), forma ptawna, numer w Krajowym Rfijestrze S^dowym hib i^nej ewdden^l; adres sledziby, strona^ 
. -WWW, adr^ dO;koresp6ndencil>,adres e-mail, numer talefanu,

r-35- • -■»■

Nazwa: FANDANGO POLSKA 
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres siedziby i do korespondencji: ul. Ko^ciuszkl 72/19, 50-441 Wroclaw
KRS:0000901393
REGON: 389005579
NIP: 8992899337
Email: kk@aeenciaka.Dl
Nr tel.: 793355877

2. CMne osdby upoi/^lnlonej dp sk^danla-^ - 
wyjainlert dotyczqcych oferty (np. Imie I nazwisko, 
nurper telefpnu, ad^s pQCzty^elektronianej}--

Katarzyna Kraysztynlak 
Email: kkiS)ageficiaka.ol 
Nr tel.: 793355877

III. Zakres rzeczowy zadania publlcinego 

1. Tytui zadania publlan^o CykI koncertdw “Wieczory Flamenco”

Data -, 31.07.2022
zakortczenia

•Data-'. / 04.05.2022 
rozpoczecia ______

3. Syntetyczny opis zadania. (wraz ze wska;»nlem'mip|sca jego realizacjl).

" 2. fermln realbacjl zadarila publlcznego^*

^ieczory Flamenco to w zamlerzeniu cykI koncertowy organizowany we Wrodawiu z przerwami od 2018 r. KoncertyJ

Rodzaj zadania zawlera sle w zakresle zadatl okre^lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno^ci poZytku 
publicznego I o wolontariacle (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6^n. zm.).
Termin realizacjl zadania nie mole byd diuzszy niz 90 dnl.

1)



Ddbywajqce si^ w jego ramach prezentuj^ rdinorodne oblicza muzyki flamenco, ktdra w Polsce cieszy siQ duzym 

zainteresowaniem. Podstawowym zadaniem, jakie stawiajq sobie organizatorzy, jest promocja uzdolnlonych, 

regionalnych muzykbw i ich projektbw muzycznych oraz umozliwienie publicznoki z wojewddztwa dolnoil^skiego 

iistyszenie profesjonalnych muzykdw z Polski i zagranicy. Inicjatorem tego cykiu i dyrektorem artystycznym jest Borja 

Soto • Jedyny ipiewak flamenco pochodz^cy z Hiszpanii zamieszkujqcy na stale w Polsce. W ramach cykiu w najblizszych 

trzech miesiqcach planowane sq 3 koncerty (raz na miesiqc] we wspbtpracy z Salq Witrazow^. Przewiduje si^ udzial 

irednio 120 os6b w kaidym kot:cercie, w sumte 360 odblorcbw catego cykiu trzymiesi^cznego.

lyiiejsce realizacji zadania

Koncerty-planowane miejsce: Sala Witraiowa, ul. Purkynlego 1, Wroclaw 

Przygotowanie: siedziba PP, ul. Kokiuszki 72, Wroclaw

Grupa docelowa

Srupa 1. Osoby zainteresowane kultur^ flamenco z wojewbdztwa dolnoilqskiego, na co dzieh adepci szkbl tahca 

Flamenco lub uczestnicy wydarzeh zwiqzanych z kulturq hiszpahskq,

Grupa 2. Osoby w wieku 25-60 lat (doro^li) oraz 60f (seniorzy) • cz^sto studenci szkbl wyzszych, nierzadko 

orzedstawiclele kadry zarzqdzaj^cej lub wolnych zawoddw, aktywni kulturalnie, otwarcl na nowe wydarzenia i miejsca, 

<orzystajqcy w duzym stopniu z oferty kulturalnej rdznych instytucji, majq wiele zainteresowah, pasjl, zawsze chc^ byd 

tarn, gdzie dzieje si^ coi ciekawego, a^sto s^ to liderzy opinli, ktbrzy szerzq Informacje na temat wydarzenia wsrdc 

znajomych, w wi^kszoicl posladajq wyksztalcenie wyzsze

Grupa 3. MIodziez szkolna (13-18) - uczniowie szkbl, w tym muzykujqcy, zalnteresowani muzycznymi wydarzeniami, 

niejednokrotnie rbwniei od strony wolontariackiej

Grupa 4. Muzycy zalnteresowani sztuk^ flamenco (25-40 lat) • cz^sto profesjonalni muzycy, ktdrzy chcieliby poszerzyd 

wlasny repertuar o muzyk; flamenco, ale majq utrudniony dost^p do profesjonalnych wykonah tej sztuki.

Grupa 5. Odbiorcy specjalnej oferty blletowej dia firm i Instytucji z Wroclawia I Oolnego ^l^ska;

laka zmiana spoleczna zostanie osi^gni^ta poprzez realizacji zadania?

• organizacja regularnego i znacz^cego wydarzenia muzycznego poszerzy horyzonty odbiorcy kultury z wojewddztwa 

dolnoiliskiego, wzbogaci go kulturalnie i intelektualnie;

• mieszkahcy wojewddztwa doinoiliskiego poznaji lepiej inn^ kultury, co zwl^kszy poziom tolerancji w spoleczehstwie 

bidzie krokiem w strong przelarnywania stereotypdw;

■ organizacja trwalego cykiu flamenco z miidzynarodowymi wykonawcami sprawi, ze region zaznaczy swoje istnienie na 

mapie kulturalnej Polski i iwiata, co z koiei poci^gnie za sobi pozytywne skutki ekonomiune;

■ zostani wypromowane wartokiowe trendy w muzyce flamenco, jak i artyki zwi^zani z ti sztukq;

• promocja cykiu wzmocnl zainteresowanie medidw ambltn^ muzykq;



- nast^pi moiliwoid integracji irodowiska flamenco, stymuluj^ca rozw6j tej sztuki; spotkanie artystdw z rdznych 

irodowisk umoiliwi wymian^ doiwiadaert, czerpanie inspiracji z rdznych technik gry, wptywdw rdznych kultur ltd.;

• znakomite koncerty majq za zadanie uksztattowad rdwniez nawyk uczestnictwa w kulturze oraz jej iwiadomy odbldr 

przez mieszkadcdw wojewddztwa dolnoilqskiego;

■ przewldujemy tei wzrost znaczenia wojewddztwa dolnoil^skiego jako rejonu otwartego na rdznorodnoid kulturowq, 

ktdry daje mozliwoid artystom do rozwoju swojej mi^dzynarodowej kariery

ftrtyki wyst^pujqcy podczas wydarzenia:

Madrugada Sombra (hiszp. madrugada - poranek, iwit, sombra - cieh) • czyli niepowtarzalna muzyczna fuzja polskie 

muzyki ludowej z flamenco, elektronikq i jazzem. Jest to bez wqtpienia pierwszy tego typu projekt muzyczny w Polsce. 

Zespd) zostal nagrodzony podczas 27. Mi^dzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikotajki Folkowe zdobywajqc 

wyrdznienie w konkursie Scena Otwarta za zjawiskowq prezentacj^ i trafn^ fuzj^ kulturow^ w 2017 roku. Wspdtczesne 

opracowania niezwykie melodyjnych pie^ni z Kurpidw, Lubelszczyzny czy Wielkopolski przeplatajq si^ z rytmami 

radosnych hiszpartskich rumb, tangosdw czy bulerlas. Autorskie kompozycje spotykajq si^ z elektronik^ Jazzem a 

nawet...polskim big bitem a przejmujqce, powazne pieini cante Jondo i biaiy ipiew wybrzmiewajq obok eiektronicznych 

t>eatdw i tradycyjnych perkusjonalidw. Jest to zupetnie nowe, niebanalne pof^czenie, ktdre tworzy projekt unikatowym, 

oosiadajqcym wtasne charakterystyczne brzmienie oraz przekaz.

Los Duendes jest mi^dzynarodowym zespotem, grajqcym muzykQ z pogranicza flamenco, latino, z elementam 

mprowizacji, ktdry powstat w 2018 r. we Wrocfawiu. "Duende" to elf, krasnal, mate magiczne stworzenie zamieszkuj^ce 

przestrzeh na pograniczu rzeczywistoki I fantazji, obecny w legendach wielu kultur od zarania dzlejdw. W kulturze 

Flamenco "mied duende" znaczy posiadad specjalny talent do ipiewu czy grania na instrumencie. To dusza artystyczna 

odzwierciedlona w sztuce. Magiczny i autentyczny pierwiastek. Zespdt prezentuje przede wszystkim utwory wtasne, ale 

tez m. in. z repertuaru Vicente Amigo, Raya Heredii (Ketama), Antonio Carmony czy Nihi Pastori. Sktad zespotu Los 

Duendes: Borja Soto (Hiszpania): ipiew, Piotr Lyszkiewicz (Polska); instrument d^te, Rainer Maria Nero (Austria): gitara, 

Dsmar Pegudo (Kuba): instrumenty perkusyjne.

Danza del Fuego - historia zespotu rozpocz^ta si^ w 1991 roku, kiedy pod tq nazwq skupita si^ grupa muzykdw 

za^scynowanych sztukq flamenco. Zatozycielem i menedterem zespotu Jest Stawomir Dolata - Jeden z pierwszych 

gitarzystdw flamenco w Polsce. Przez kilkanakie lat swojego istnienia zespdt koncertowat w kraju i za granicq, w 

rdznych sktadach, wspdtpracuj^c z artystami flamenco z PolskI, Hiszpanii, Czech i Stowacji. Grupa wystqpita obok 

znanych artystdw flamenco Jak Juan Polvillo, Rafael Cortes, Rafael de Huelva, Tomatito, Canizares, Maria Serrano, 

Carmen Segura, Teo Barea Munoz oraz grupa Agustito. Muzyka, ktdrq tworzy grupa. Jest ich wtasnq wizj^ flamenco, 

powstatq na bazie tradycyjnej sztuki Cygandw z Andaluzji, Jazzu, muzyki latynoskiej i orientalnej. W programie zespoti 

znajduj^ sif tradycyjne i znane formy flamenco, jak rdwniez wtasne kompozycje I arantacje. Muzycy Danza del Fuego



si^gaM do wschodnich korzeni flamenco, sklaniajqc si§ przy tym ku tradycyjnym formom i znanym motywonr 

muzycznym, nie rezygnuj^c jednoczeSnie z nowoczesnych elementdw b^dqcych wyznaanikiem naszych czasdw.

Zadanie zostanie zorganizowane z uwzgl^dnieniem art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost^pno^d 

osobom ze szczegdinymi potrzebami. Zapewniamy:

1) w zakreste dost^pno^d architektonicznej;

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych miejsca koncertdw,

b) zapewnienie osobom ze szczegdinymi potrzebami mozliwoici ewakuacjl;

2) w zakresie dost^pnoki informacyjno-komunikacyjnej:

a) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegdinymi potrzebami, komunikacji z ot^anizatorami w formie okreilonej w tym 

wniosku.

3) Dost^p alternatywny, polegaj^cy na zapewnieniu osobie ze szczegdinymi potrzebami (osoby z ograniczeniami 

ruchowymi, osoby niedowidz^ce, starsze) wsparcia innej osoby przed i podczas trwania koncertu

■ 4. Opls zaktedanych rezultatdw reallzacjl zadania publtanego ■
■■■ . • •- I Planoii^nyp9zIom^iagn^<:ia

rezultatdw (wartoid 
docelowa) , .

Spttd^’ m<Mitdi^iMnla^zult^w / frddto 
in^rmacjf o oslg^il^u wskafnikaNazwa rezutatu

Relacja fotograficzna, sprzedane i rozdane 
[ bilety ____________

5. Krdtka di^rakterystyka Oferepita, Jego doiwiadczenia w realizwjt ddatart ^lanowai^ch w of^e oraz zasobdw, i^re b|d^ 
wykorzystane w reallzac]! zadania 

Stowarzyszenie Fandango Polska zostafo zarejestrowane w maju 2021 r, jednak jego czionkowie spotykaJa si^ i dziaiajq 
juz od ponad 2 lat. W drugiej potowie roku stowarzyszenie aplikowato o kilka mikrodotacji, niestety bezskutecznie. W 
zwi^zku ztym nie moze si^ jeszcze wykazadjako organizatorgtdwny wydarzenia. Natomiast od ponad 2 lat czionkowie 
prowadzq profil na Facebooku https://www.facebook.com/FandangoPolska, ktdry wspiera promocyjnie i organizacyjnie 
wiele wydarzed kulturalnych.
Prezes stowarzyszenia Katarzyna Krzysztyniak, ktdra odpowiadad b^dzie za koordynacj^ i promocj? projektu, ma 17- '
letnie doiwiadczenie w organizacji wydarzert kulturalnych. Jest z wyksztatcenia teoretykiem muzyki (Akademia Muzyczna 
we Wroctawiu) oraz absolwentkq podyplomowych studidw menadzerskich Team Leader (Uniwersytet Ekonomiczny we 
UVrodawiu/IBM GSDC Ltd). Od 2004 r. uczestniczy w organizacji wrodawskich imprez kulturalnych: Festiwalu Polskiej 
Muzyki Wspdtczesnej Musica Polonica Nova (2004,2006), Wrodawskiego Festiwalu Gitarowego GITARA+, obecnie 
zwanego GUITAR MASTERS (2004, 2005; 2006-2016 jako Oyrektor Zarzqdzajqcy), Forum Musicum (2005), 
Mi^dzynarodowego Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musica Electronica Nova (2005, 2007), Festiwalu Ethnomania 
(2019). Od roku 2005 stale wspdtpracuje z Wrodawskim Towarzystwem Gitarowym bior^c udziat w realizacji wszystkich 
projektow Stowarzyszenia. Od maja 2008 Prezes Zarzqdu WTG, od wrze^nia 2016 wiceprezes Towarzystwa Teatralnego, 
od maja 2021 prezes Fandango Polska. Wtakicielka agencjl artystycznej KA - International Art Management.

3 koncerty 360 osdb

4

Przy organizacji wydarzenia wkiadem b^dzie sprz^t komputerowy i telefon oraz materiaty biurowe, wszystko to nie 

zostato uj^te w kosztorysie. Koordynatorka b^dzie poruszad si^ wtasnym autem.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego



ZdMI Ztnhych : 
2r6det

RodzaJ kpsxtuip. Wartoit
'« PLN

Honoraria artyst^w (3 zespoty, 151. 12.000,00 ■4
■<os<5b, w tym Ich transport I noclegl)

r0,00 2.(^,oqKoordynacja I promocja 2.000,002.
imoo.Zaiks3. 1.600,00

Reklama (plakaty, Facebook, 
Instagram)_______________

4. 500,00

Wynajem sail 3.000,00 0,(5.
6. Kslggowo^ 1.200,00
SUma wsz^tklch kosztOw reallzacjl zadania 20.300,00 10.000,00 10.300,00

V. Oiwiadaenia

Oiwiaclczam(-my), ie:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzle realizowane wyt^anie w zakresle dziatalnoici polytku publicznego 
ofer«nta(-tdw);
pobleranie iwladczei^ pieni^znych b^dzie sl^ odbywa^ wylqcznie w ramach prowadzonej odpfatnej dziatalnoici pozytku 
publicznego;
oferent* / ofcfond* sktadaj^cy ninlejsza ofertQ nie zaiega(-]q}* 
podatkowych;

oferent* / oforonci* skladaj^cy ninlejsz^ ofert^ nIe zalega(-Ji)* / zalcgof z optacaniem naletnoici z tytulu sktadek na 
ubezpieaenia spoteczne;
dane zawarte w cz^icl II niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / tnnq wtaklwq owidoncjq*; 
wszystkie Informacje podane w oferde oraz zafacznikach sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie zwiazanym ze sktadaniem ofeit, w tym z gromadzenlem, przetwarzanlem I przekazywaniem danych 
osobowych, a takle wprowadzanlem Ich do systemdw informatycznych, osoby, ktdrych dotycza te dane, zlolyty stosowne 
oiwladczenia zgodnie z przepisami o ochronle danych osobowych.

2)

3} z optacaniem naletnoici z tytulu zobowlazah

4)

5)
6)

7)

Data 12.04.2022
(podpis osoby 
osdb upowaZnidnych do sMadania oiwiadczeri 
woli w Imleniu oferentdw)

'atnjonej lub podpisy

FANDANGO POLSKA
ul. Kokluszki 72/19, S(M41 WrodMr 
KRS! 0000901399, REGON: 399009979 

NIP! 8993099337
Mmuian


