
 
 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację 
zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki: 

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 
10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 

Oferent: Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w 
Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź 

Zadanie: I Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków ART.TELE.DISC. 

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 
złotych) 

Termin realizacji zadania: 10 marca 2017 r. – 10 kwietnia 2017 r. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest 
na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102,  
pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta 
www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty 

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia 
można przekazać: 

• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z 
Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 
(wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z 
Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, 

• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl 

 



Zatqczniki do rozporzadzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spdeunej z dnia 
14 kwietnia 2016 r. (poz. 570) 

Zatqcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZAUl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUUENIE co do swsobu wv~dniania ofertv: 
Oferte naleiy wypeinit wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszuonymi przy poszczeg6lnych polach 
oraz w pnypisach. 
Zaznauenie gwiazdlq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznaua, i e  naleiy skrePit nlewtafciwq odpowiedf, pozostawiajqc 
prawidtowq. Pnykfad: ,,peka&+/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o ztoionej ofercie 

II. Dane oferenta (dw) 

I 91-818 C6dt  ul. Zawiszy ~zamego 39 I 

Ill. Zakres neuowy zadania publiunego i 

- - - - - -- - - 

FGem 6stiwalu jest zachecenie mtodzieiy do tw6ruego wykorzystania umiejetnoici muzyunyc 

wokalnych a takie kreatywnego zastosowania wsp&aesnych technologii. 
i 

Sztuka tworzenia teledyskdw rozwija siq na fwiecie od kilkudziesieciu lat i moina jui wyfoniC nurty 

Rodzaj zadania zawiera sic w zakresie zadafi okreglonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2' Termin realizacji zadania nie rnoie byt dtuiszy ni i  90 dni. 



klasyczne i awangardowe. Teledyski towarzyszq promocji w zasadzie wszystkich. nowych utworow w 

dziedzinie muzyki rozrywkowej. Wartoit tej formy sztuki polega na wszechstronnoici i te ceche 

podkreJlamy zachecajqc mtodych tworcow do udziatu w tym artystycznym przedsigwziqciu. 

Opis programu 

Artysta lub grupa artystow przygotowuje teledysklfilm do autorskiego utworu lub wykorzystuje covery 

zachowujqc wszelkie zasady poszanowania praw autorskich. Uczestnicy mogq wykonywai zarowno 

muzyke rozrywkowq, powainq i tradycyjnq. Artyici wok61 utworu muzycznego wymyflajq fabute, tworzg 

scenariusz teledysku, budujq scenografiq, kompletujq lub szyjq kostiumy, wybierajq plenery i wnetrza. 

IloJi osob zaangaiowanych w filmie jest dowolna, ich obecnoii powinna by6 artystycznie uzasadniona. 

W realizacji tego przedsiewziecia bardzo waina jest praca zespotowa na kaidym etapie poczynajqc od 

pomystu, tekstu, muzyki, scenariusza a koriczqc na montaiu. Pierwsza edycja festiwalu obejmuje ocene 

nadestanych dziet przez jury w nastqpnych wydaniach oceny dziet bedzie dokonywata kapituta 
.V.b . ,* - 

sktadajqca siq z laureatow poprzednich edycji. W przysztoici planowane jest rozszerzenie formuty o 

dziatania okoto festiwalowe takie jak warsztaty dla mtodych artystbw, konsultacje, spotkania z 

profesjonalnymi tworcami i producentami programow i spnetu. 

Odbiorcy i zasigg 

Swoj udziat w festiwalu mogq zgtosiC zarowno mieszkaricy todzi jak i innych regionow a takie tworcy 

zza granicy. Miedzynarodowy charakter imprezy pozwala promowaC tworcze idee poza naszym 

miastem, a tym samym zainteresowai innych kodziq i jej ofertq kulturalnq i edukacyjnq. Mogq 

zaowocowai tworzeniem partnerstwa artystycznego. ArtyJci realizujq swoje dzieta w wybranym przez 

siebie miejscu i drogq elektronicznq przesyfajq do organizatorow. 

Organizator umieszcza informacje o tworcach i nagrodzone dzieta w telewizji internetowej, ktorej zasieg 

oblicza sie na ok. 4000 osob. Telewi MPdziata od 2011 roku i systematycznie pokazuje 

programy kulturalne promujqce artyst rofesjonalne i amatorskie, kt6re odbywajq sie 

na terenie naszego miasta lub/i tworzone i prezentowane sq pnez todzian. Upowszechnienie wysokiej 

jakoici sprzqtu do filmowania, archiwizowania, stosowania roinych efekt6w estetycznych decyduje o 

egalitarnym charakterze zadania. Projekt obejmuje ok. 100 osdb zaangaiowanych w procesie 

przygotowania teledysk6w. 

- 



rganizacja festiwalu i zainteresowanie mlodych ludzi artystycznq form4 teledysku, kt6ra @czy umiejqtndci 
' ,  

uzyczne, literackie, plastyczne zar6wno jednostki jak i grupy tw6rc6w. 

Realizacja zadania publicznego przyczyni siq do uzyskania nastqpujqcych rezultatbw: 
- umolliwi rozwbj i ksztaltowanie umiejqtnoki artystycznych 
- zadanie spdni funkcjq integracyjno-spdecznq stwarzajqc warunki rozwoju spdecmego. 
- ksztaltuje umiejetnoSC budowania fabuly, pisania scenariuszy 
- ksztaltuje umiejetnoSC rozwijania umiejqtnoSci wokalnych i instrumentalnych 
- ksztaltuje umiejetnoSC wykorzystania nowoczesnych technologii do celbw artystycznych 
- produkcja plyty z nagrodzonymi utworami, ktora promowaC bdzie festiwal 
- produkcja ,gali intemetowej" z prezentacjq laureatow i ich dorobku w oryginalnej formule artystycznej 
- wskazanie drogi wyrazu artystycznego uczestnikom zajqC pozaszkolnych 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego (w przypadku wigkszej llczby koszt6w 
istnieje moiliwo4t dodania kolejnych wierszy) 

- 

Wartoft koszt6w og6lern do poniesienia z dotacji nie moie przekrouyt 10 000 zt. 
w pnypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



Ofwiadczam(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wyigunie w zakresie dziablnogci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy p&e+Ae*/niepobieranie* fwiadczeri pienieinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zaiqcznikach informacje sg zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/ehw&* sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega b)*/dega++* z opiacaniem naleinofci z tytutu zobowiqzatt 

podatkowych; 
5) oferent*/- sktadajqcy niniejszg oferte nie zalega z opiacaniem naleinoJci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoieczne. 

............................. .................................. rZ 

(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy o d b  upowainionych 
do sktadania 05wiadaeh woli w imieniu 
oferenta) 

STOWARZYSZENLE RADA RODZIC~W 
przy Centrum Zajqt Pozaszkolnych Nr 1 

w Lodzi 
91-818 Mdi ul. Zawiszy Czamego 39 
Regon 364036 1 1  9, NIP 7262659620 

A~,Qz .  -5w?Q-. Data ........................................................ 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest tarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoft 

z oryginatem kopia aktualnego wyciggu z innego rejestru lub ewidencji. 
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