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1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. organ administracji publicznej.
. do którego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym złożono ofertę

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

publicznego i o wolonta dacie

Krajoznawstwaj12)

3. Rodzajzadaniapublicznegol)

Początki Państwa Polskiego - Szlak Piastowsk

4. Tytuł zadania publicznego

Data
5. Termin realizacji zadania publicznegoz)

15.09

rozpoczęcia

11.Daneoferenta (-ów)
1. Nazwaoferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adressiedziby oraz
adres do korespondencji(jeżeli jest inny od adresu siedziby)
PruszkowskieTowarzystwo Kuturalno-Naukowe; stowarzyszenie;KRS0000132476; ul. MIRYZIMINSKIEJ-SYGIETYNSKIEJ.
nr 5
lok. 53, PRUSZKOW,
05-800, poczta PRUSZKOW,kraj POLSKA

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do

Irena Horban: tel. 609 909 464; eireneszym@gmai.com

składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

Beata Pawełczyńska;tel 796440990; beata.oawelczvnska@zhp.net,pt

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowe

111.
Zakresrzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególnościcelu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Projekt dotyczy szerzenia wiedzy wśród członków naszego stowarzyszenia na tematy związane z historią naszej ojczyzny. W
ramach tego zadania odbędzie się wycieczka pod tytułem - Początki Państwa Polskiego -- Szlak Piastowski.
Jest to trasa turystyczna w Polsce, przebiegająca przez województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie

roku 2012 Szlak Piastowski otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny

jako

unikatowy i wyjątkowo ważny dla polskiego dziedzictwa.
Celami są:

Propagowanie wiedzy historycznej dotyczących miejsc zawiązanych z początkami naszej państwowości
Poznanie miejsc związanych z początkiem państwa polskiego.
Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o początkach państwa polskiego.
Integracja kilku pokoleń członków PTKN.

Wycieczka organizowana

jest

dla członków

i sympatyków

Pruszkowskiego Towarzystwa

Kulturalna-Naukowego

mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Będzie to ok 40 osób w wieku od 14 do 90 lat.

1) Rodzajzadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznegoi o wolontariacie.
z) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni

l

Programwycieczki
Dzień l
VWyjazd w godzinach wczesna porannych.

V Przejazddo Kruszwicy,
VZwiedzanie Mysiej Wieży i spacer po Kruszwicy z przewodnikiem.
V Przejazd do Strzelna.
V Zwiedzanie z przewodnikiem: Bazylika św. Trójcy, Rotunda św. Prokopa, Romańskie

Muzeum.

I'aPrzejazd na Ostrów Lednicki.
VZwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z przewodnikiem.
V Przejazd na nocleg,
'

'/ Zakwaterowanie,obiadokolacja,
Dzień 2
IV śniadanie.

;:;U.:;iE:=,IHf=;::=
V Powrót na nocleg
V Obiadokolacja
Dzień 3

'/Śniadanie, wykwaterowanie
V Przejazddo Kórnika
jxixwleduanie z przewodnikiem zamku z xv wieku, otoczonego fosą, wybudowanego dla rodziny Górków. przebudowanego w l

j\wielkopolsce z tytusa uziafynskiego w stylu neogotyku angielskiego,jestjednym z najpiękniejszych zamków w
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'/ Powrót w godzinach późno popołudniowych

jwvcieczke będzieorganizowała firma turystyczna a Brwinowa (pow. Pruszkowski)

poprzez upowszechnienie

IV. Szacunkowa kalkulacja

kosztów

realizacji zadania publicznego

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Lp.

Rodzaj :kosztu

Kosztcałkowity
(zł)

(w przypadku

większej

do poniesienia
.!.W9111jSgWanej

liczby kosztów

do poniesienia
ze środków
2

l

dotacj i3)
lzł)

finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego4)
(zł)
Kosztwycieczki(transport, wyżywienie, bilety wstępu, l 16000

l

10000

6000

10000

6000

zakwaterowanie, przewodnik, ubezpieczenie)

16000

Koszty ogółem
e

Kosztzadania według faktury wystawionej przez wykonującego ustugę przygotowania i przeprowadzenia
wycieczki. Firmę turystyczną Grupa MP Magdalena Łada l ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów (pow
Pruszkowski)

Oświadczam(-\r), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/+++etlobiew+łeZ świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3)

wszystkie podane

w

ofercie

oraz

załącznikach informacje

są zgodne z

aktualnym

stanem

prawnym

i faktycznym;

4) oferenta/o+erei:tePskładającymniejsząofertę nie zalega(-ją)*/nlegeF-(-łąPz opłacaniemnależnościz tytułu zobowiązań
podatkowych;

5) oferenta/e+erencPskładającymniejsząofertę nie zalega(-ją)*/nłegcF-+-jąFz opłacaniem należnościz tytułu składekna
ubezpieczenia społeczne.

jpodpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data 8.08.2016
Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3)Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł
4)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

potwierdzona za zgodność

