
PUBLlCZNEGO

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do któreso iest adresowana oferta BURM|STRZ STRYKOWA

2. Rodza| zadanla publicznegou U powszec h nian ie tu rysty ki i kraj oz n awstwa

lt. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Iub innel ewldencJi, adres siedziby, strona

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie pny Parafii Św, Doroty ,,Nadzieja" Dobra uI. Starowiejska 17 95,010 Stryków
KRs 0000293853,
e- m ai l : stow a rzy sz e n i e n a dz i ej a 1 @w p. p l
Tel. 42 719 87 70

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

Siemińska Urszula -prezes tel.88241 5525
Krzeszewska Ewa-wiceprezes tel. 50607 0284

l!l Zakres zadania

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja wycieczki

2. Termin realizacji zadanla publicznego2}
Data

rozpoczecia
01.06.2022 Data

zakończenia
28.08.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wrazze wskazaniem maejsca jego realizacji)
wojewodztwa świętokzyskiego. Adresatami wycieczki st

lzede wszystkim rodziny z dziećmi oraz emeryci i renciści z Gminy Stryków- okoto 60 osób. Zakwaterowanie zaPlanowane jes

u Domu Turysty w Sandomierzu, Miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć w czasie wyjazdu to:

)zień 1- ćmielow- zwiedzanie Zakładów porcelany "Cmielow" założonych w roku 1790, obecnie specjalizującYch się w Produkcj
ęcznej porcelany, wizyta w Krzemionkach Opitowskich - rezerwat archeologiczny chroniący zespół neolitycznych koPalr

<zemienia paslastego, Przejazd na obiadokolację i do Domu Turysty na zakwaterowanie.
Dzień 2 _ Sandomiez- zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem z wykorzystaniem Meleksów( Brama OPatowska , Ratusz

7otycki, Bazylika katedralna Narodzenia NŃp, Zamek Królewski),przejście podziemną trasą o nazwie "LochY Sandomierskie'
lrzejazd do ruin zamku Knyżtopor w lJjeździe, ktory do czasów wybudowania Wersalu byl największą budowlą w EuroPie, Tan

:zeńa nas nocne zwiedzaiie z' pzewodnikiem, ognisko, pokazy pojedynkow w wykonaniu członków Bractwa RYcerskiego ni

zamkowym dziedzińcu, nauka tańca dworskiego , spotkanie z duchem Białej Damy, Powrót na nocle_g. . !
Dzień 3 _ św, Klzyż _zwiedzanie Bazytiki mniejszej pw, Trojcy iwiętej i Sanktuarium Relikwii Dzewa KrzyŻa Swiętego,
uizyta w Jaskini ńaj-jednej z najpiękńiejszych jaskiń krasowych w Polsce , trasa liczy 180 metrów i zachwyca róŻnorodnoŚcią fom

rcóiekowych. Jaskińia uzńana żostała za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. NastęPnie Pzejazd d<

niejscowości Chęciny-oglądanie panoramy miasta z ruin zamku, zwiedzanie cmentaza żydowskiego. Powrot do domu.

l)Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art.4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku

publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2078r, poz.450, zpoźn.zm,\,
2)Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4- Onis zakładanvch rezultatów realizacii zar lania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom

osiągnięcia rezultatów
lwartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów l źródło

informacji o osiągnięciu wskaźnika

O rganizacja 3-dniowej wycieczki po
miastach województwa
świętokrzyskiego

umożliwienie udziału około

60 osobom z terenu gminy

Strykow

Lista uczestnikow wycieczki, foktury,
d oku m e ntacj a fotog r af i cz n o

l nteg racj a lokal ne g o sp ołe cze ń stwa,
wspolne spędzanie czasu przez rożne
pokolenia

Poznawanie dóbr kultury isztuki
ciekawych rejonow Polski , ich historiii
tractvcii

Organizacja ogniska,
pieczenie kiełbasek,zabawa
przy muzyce

D oku m e ntacj a fotog r aJ i cz n a

Zwiedzanie zobytków
wojewodztwa
świętokrzyskiego

i i t ety wstę p u, d oku m e ntacj a f oto g raf i czn a

c.;i a.iłał pl-anowanych w ofercie oraz zasobów, które

zyszenie organizuje wycie zostały we wsPołPracY z

Miasta - Gminy Stryków:
ZOj1- Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane
2012_ Nidzica, olsztynek, Stoczek Warmiński, Lidzbark, święta Lipka, Gietrzwałd, Elbląg

2014- Gdańsk, Sopot, Kalwaria Wejherowska, Hel
2015- Wrocław ,Krasiejów , Gora Św. Anny
2016- Szklarska Poręba. Praga, Adersprach
2017_ Gniezno, ostńw Lednicki, świebodzin, Berlin iPoczdam
20 1 8- Wiel iczka- M u rz a sih l e-Zdziar - Szczaw n ica

2019- Warmia i Mazury
2020-pandemia

)ziałalność stowarzyszenia ma na celu poszerzenie wjedzy i wzbogaceni9 o 
. .waftości intelektualne i

';- ó;;i;'"rńZrtińiiZrił p*i"rir-ńóńićn i ciekawych zak]txow Po.tski oraz^najcenniejszYch dóbr
l : ,- -!_:.^-..^L ^-^^^;-nnin 

,^nlaiaazak
i'rlli'i,",""rilr;ił;:;"ś;;;;;,;;';;;;';;i;;;";; i;i;;;ę nii"i ,ńł"crnyón i rodzinnych. organizacja wycieczek rozwi]

- :,-..l!,,-^!^,,6 l^ł^arąaią lalląlnann ęnnłar:.zańStW,
i podtrzymuje u uczestnikow zainteresowania życiem' spo,ecznym i kilturalnym. .lntegracja lokalnego społeczenstwe

orzeciwdziała izolacjiŚiołecznej uczestnikow. Giowne zakładanó rezultaty wszystkich działań to zdecydow?,:' ::::iY,
ndycji fizycznej i psychicznej uczestnikólw - odbiorcow tychże zadań, szczegolnie po długim czasie pandemtt

koniecznej izolacji oraz wzbogacenie wiedzy o bogÓ.ctwach kutturowych inny:h regionÓw naszego kraju,
izalale naar

pozyskiwanych funduszy wspieramy uczestnikow ycteciek poprzez częścio pokrycie kosztów orgal

tjazdu, opiekę naa Ósóoańi §arŚzymi w czasie Ó-aniowe1 wycieczki, w ramach wkładu osobowego
- ,^-^^;^ harta oh tźjazuu, vPlv^v Ilaw L

cwarzyszenia sprawować będą trzy osoby . Wotontari.usze -' członkowie Stowarz szenia, będą słuŻYli Pomoc

zesłnti*om wycieczki i będą tiosŻczy'c się o ich bezpieczeństwo w czasie jejtrwania ,

lv. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Z innych źródeł
tp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji

I Za kwate row a n ie + wy żyw ie n ie 14 640,00

2 Transport 5500,00

3 Ubezpieczenie 360,00

4 Biletv wstepu +przewodnik 1,3 494,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 33 994,00 7 000,00 26 99400



V. Oświadczenla

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożYtku Publicznego

oferenta(-tów);
z) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dzialalnoŚci PoŻYtku

publicznego;
3) oferent* l.€+e+€n€ł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)ł / i+tee+iąP z opłacaniem należnoŚci z tYtulu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* l€+e+€n€ł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /+ełesa{iąłś z opłacaniem należnoŚci z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawafte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / łnną-rryłeŚełłv+ełvłdeneią*;

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, zlOŻYłY stOSOwne

oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

ł,022

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


