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POTICZBNIE co do sposobu rvypclniania oferty:
Ofertq nale2y wypelnii wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdlnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieraniex/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skre6lii niewla:iciwq odpowiedl, pozostawiajqc
prawidlowq. P rzyklad :,, pobiera n ie */+iepebreracie* ".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie
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1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego iest adresowana oferta

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

2. Rodzaj zadania pu,blicznegol) Dzialalno6i na rzecz wsp6lnot i spoleczno6ci lokalnych

ll. Dane oferenta(-t6w)

1.Nazwaoferenta{.triw},formaprawna,numerwKrajowymRejestrzeSqdowymtuninnu;ffi
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Kolbuszowski Klub Turystyczny,,Salamandra", stowarzyszenie, KRS 0000527699, ul. Obroic6w pokoju 46
www.salamandraturvstvka.blogsoot.com , e-mail: salamandra.kolbuszowa@gmail.com

2. Dane osoby upowainionej do sktadania
wyjaSnied dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Pawet Michno, tel, 661 2Og 234, e-mail: flg[nop@gm-qjl.lorn

zadania pubIil.

1. Tytul zadania publicznego Xlll Kolbuszowski Festiwal Turystyczny

2. Termin realizacji zadania publiczneg62) Data
rozpoczecia

27 listopada 2O2t r. Data
zakoiczenia

28 listopada 2021
r,

3. Syntetyczny opis zadania {wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji}
Xlll Kolbuszowski FestiwalTurystyczny. Ma na celu wzbudzii zainteresowanie wir6d mieszkaric6w gminy Kolbuszo*u *rrett irni torrnumi turystyk

i krajoznawstwa, zachgcii do zainteresowania piosenkq turystycznE, jako dodatkow4 formq odpoczynku w trakcie wqdr6wek turystycznych

Propagowanie czynnego i zdrowego spqdzania wolnego czasu. Festiwal ma na celu propagowanie turystyki i krajoznawstwa we wszelkiej formir

rruSr6d mieszkaric6w gminy Kolbuszowa. Dziqki Festiwalowi zwiqkszy siq 6wiadomo6i oraz wiedza turystyczna i krajoznawcza wjr6d mieszka6c6ra

3miny Kolbuszowa.

mpreza skierowana jest do wszystkich grup wiekowych mieszkarlcow zamieszkujqcych teren gminy Kolbuszowa. Miejsce imprezy: Miejski Don
(ultury w Kolbuszowej.

4. Opis zakladanych rezlltat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom

osiqgniqcia rezultat6w

{wartoit docelowa)

Spos6b monitorowania rezultat6w I irfidlo
informacji o osiqgnigciu wskainika

Koncert zespolu Grupa na Swoim Udziaf w koncercie muzyki
turystycznej i 96rskiej

lloii os6b biorqcych udziat w koncercie

Zakres

) Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadai okre6lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno(ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2OtB r. poz. 450, z poin. zm.l,
) Termin realizacji zadania nie mo2e byi dtu2szy ni2 90 dni.



Edukacja

mieszkaric6w
Kolbuszowa

turystyczna
gminy

llo5d osdb biorqcych udziat w spotkaniaclr

Spotkania z podrdtnikami: Aleksander
Bar, Mitka Raulin

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego dofwiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re

olbuszowski Klub Turystyczny ,,Salamandra" istnieje od 20 lat i ma du2e do$wiadczenie w organizacji impr

18 lat organizowany jest te2 przez l(tycznych zar6wno o zasiqgu lokalnym, jaki wojew6dzkim i o96lnopolskim. Od

buszowski Festiwal Turystyczny (12 poprzednich edycji z kilkuletniq przerwq).

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto6i
PLN

Z dotacji Z innych
ir6del

t. Koncert zespotu Grupa na Swoim

wvnaerodzenie

4500

2. Spotkanie z pod162nikiem-

wynagrodzenie

2700 1500

3. Spotkanie z pod162nikiem-

wynqcrqqrylle
500 0

4. Promocja: przygotowanie i druk
plakat6w

400 0

5. Obstuga ksiggowo6ci 200 0

Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 8300 6000 2300

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyt.lcznie w zakresie dzialalno6ci poiytku publicznego

oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wytEcznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalnoSci po2ytku

publlcznego;

3) oferent* / efu+enei* sktadajacy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / dSg3!:ldlz oplacaniem nale2no5ci z tytutu zobowiqzari

podatkowych;
4) oferent* / efereneir sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)* / zatee+rElt z oplacaniem nale2no5ci z tytulu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne;
5)danezawartewczq5cillniniejszejofertysqzgodnezKrajowymRejestremSqdowym*i@
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

7) w zakresie zwiEzanym ze skiadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatyc2nych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zto2yly stosowne

o6wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upowa2nionej lub podpisy

os6b upowa2nionych do sktadania o(wiadczei
woli w imieniu oferent6w)

Kolbuszowski KIub Turysty' r:ry
gALAlnANlPil r:

ul. Obroricdw Foko,ru ,i5. .:6 ." .ya

KR.S:0OO052-zu':.
NIP 8141685033, REGoN 18I165u/7

5 listopada 2OZt r.Data:

4s00 0

1200

500

404

204


