
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,
pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Stalowa Wola

2. Rodzaj zadania publicznego1) Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe “KADR”  z siedzibą w Stalowej Woli, wpisane do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, nr wpisu: 6/2017, ul. Staszica 14, 37-450 Stalowa
Wola, NIP: 865 256 58 44,
REGON: 366503690, www.kadrujemy.com, https://www.facebook.com/fotokadr, stwkadr@gmail.com, tel.
609 589 930

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Bartłomiej Banaczyk
tel. 609 589 930
banaczyk@magico.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
Wystawa fotograficzna uczestników warsztatów
organizowanych przez Koło Fotograficzne „KADR”

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia

1.09.2022 Data
zakończenia

25.11.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z selekcji zdjęć, obróbki i przygotowania do
druku oraz zorganizowania wernisażu i wystawy fotograficznej składającej się ze zdjęć zrobionych podczas spotkań
fotograficznych prowadzonych w Stalowej Woli w ramach działalności Koła Fotograficznego KADR.

Naszymi działaniami chcemy przekazać młodzieży i dorosłym uczestnikom naszych zajęć wiedzę z zakresu obróbki
graficznej i poprawnego prezentowania swoich zdjęć. Podczas naszych zajęć powstają tysiące zdjęć, wykonywane przez
wielu fotografów. Wybranie spośród nich najlepszych fotografii to nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla początkującego
fotografa. Nasze zajęcia z oglądania, selekcji i obróbki pomogą im spojrzeć na zdjęcia w inny sposób i obrobić je tak, aby
jak najlepiej prezentowały się na wystawie. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość wykonania wstępnych,
poglądowych wydruków swoich prac.

Dzięki różnorodnej tematyce naszych zajęć na wystawie będzie można zobaczyć zdjęcia zrobione w naszym studio, m.in.
zdjęcia portretowe, makro, martwą naturę, jak również zdjęcia zrobione w plenerze na terenie miasta Stalowa Wola.
Zaprezentujemy prace zrobione przez uczestników cotygodniowych zajęć – tych, którzy kształcą się u nas już wiele lat, ale
także nowych członków KADRu, który dopiero zaczynają przygodę z fotografią. Wystawa zawiśnie w siedzibie
stowarzyszenia – studio fotograficznym KADRu przy ulicy Staszica 14. Dzięki temu oprócz zaprezentowania efektów
bezpłatnych zajęć, które organizujemy, będziemy mogli zaprosić mieszkańców Stalowej Woli w nasze progi, pokazać, że
działamy w centrum miasta i jesteśmy otwarci dla nowych członków. Wystawa zostanie zaaranżowana i przygotowana
przez członków Koła Fotograficznego Kadr działających jako wolontariuszy.

http://www.kadrujemy.com
https://www.facebook.com/fotokadr
mailto:stwkadr@gmail.com


Realizacja zadania publicznego rozpocznie się cyklem warsztatów z oglądania zdjęć, selekcji materiału oraz obróbki i
przygotowania do druku. Zwieńczeniem zadania publicznego będzie wernisaż i wystawa, na której będzie możliwość
rozmowy z instruktorami oraz uczestnikami zajęć i autorami prac. Obejrzenie wystawy będzie możliwe jeszcze przez kilka
miesięcy od wernisażu.

Celem zadania publicznego jest zaprezentowanie efektów całorocznej pracy młodzieży i dorosłych ze Stalowej Woli i
okolic oraz zainteresowanie mieszkańców działalnością KADRu.

_____________________________
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie warsztatów z selekcji i
obróbki zdjęć

3 spotkania (około 4h każde) Lista obecności, dokumentacja fotograficzna

Zaprezentowanie zdjęć uczestników
warsztatów fotograficznych

Wydruk zdjęć 25-30 uczestników,
w sumie około 75 prac

Dokument zakupu (wydruku zdjęć),
dokumentacja fotograficzna

Promocja bezpłatnych warsztatów
organizowanych dla mieszkańców
Stalowej Woli i okolic

Spotkania z instruktorami i
uczestnikami podczas wernisażu.
Udział weźmie 150 osób.

Dokumentacja fotograficzna, relacja w
mediach społecznościowych.

Ukazywanie fotograficznych aspektów
miasta Stalowa Wola

Możliwość obejrzenia prac
podczas wernisażu oraz przez
następne kilka miesięcy

Dokumentacja fotograficzna, relacja w
mediach społecznościowych.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe KADR od lat z powodzeniem realizuje samodzielne  projekty
fotograficzne. Na przestrzeni lat w naszych zajęciach wzięło udział kilkaset osób ze Stalowej Woli i okolic.
Realizowaliśmy wiele programów i projektów we współpracy z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami,
wcześniej działając głównie jako grupa inicjatywna. Od 2008 roku prowadziliśmy regularne zajęcia
fotograficzne działające przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, a od stycznia 2018 posiadamy lokal
użyczony przez Miasto Stalowa Wola o łącznej powierzchni ponad 200m2, który przekształciliśmy w
profesjonalne studio fotograficzne, przestrzeń warsztatową oraz wystawową w jednym. Naszą główną grupę
prowadzących i instruktorów tworzy 7 osób, które od wielu lat poświęcają swój czas i przekazują wiedzę na
naszych spotkaniach.

Główną grupą docelową Fotograficznego stowarzyszenia Zwykłego KADR jest młodzież ze Stalowej
Woli i okolic. Idea zajęć dla młodzieży towarzyszyła nam od zawsze. Ostatnie lata uświadomiły nam
jednak, że jako pozytywnie zakręcona grupa pasjonatów potrafimy stworzyć team składający się nie
tylko z młodzieży, ale również osób dorosłych, a niejednokrotnie i seniorów. Wszystko w jednym
czasie i w jednym miejscu. A cała grupa świetnie się dogaduje i przede wszystkim lubi spędzać ze
sobą czas. Nasze codzienne działania w pełni oparte są o zasady non profit. Uczestnicy nie płacą za
udział w zajęciach, instruktorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Każdy daje coś z siebie, i od siebie.
Chcielibyśmy utrzymać idee zaangażowanej grupy pasjonatów przez kolejne lata naszych spotkań.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu Wartość

PLN
Z dotacji Z innych

źródeł

1. Wydruk 75 zdjęć w rozmiarze 50x70 3800 3800 n/d

2. Poczęstunek podczas wernisażu 300 300 n/d

3. Wydruk zaproszeń 200 200 n/d

4. Wydruk plakatów 250 250 n/d

5. Projekty graficzne i przygotowanie
wydruku prac wystawowych

500 500 n/d

6. Zakup sztalug 8 szt. 650 650 n/d
7. Zakup drukarki do wydruków wstępnych 1800 1800 n/d

8.

Wynagrodzenie dla instruktorów -
warsztaty z selekcji zdjęć, obróbki i
przygotowania plików do wydruków
wystawowych

1000 1000 n/d

9. Praca wolontariuszy 5os. x 5h 500 n/d 500
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000 8500 500

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.............................................................................. Data .......................................................

..............................................................................

..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


