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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Gdańsku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 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

Nazwa: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000242611, Kod pocztowy: 80-830, Poczta: Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk, Ulica:
Chlebnicka , Numer posesji: 2, Województwo: pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina:m. Gdańsk,
Strona www: www.gtps.art.pl, Adres e-mail: gtps09@wp.pl, Numer telefonu: 58 301 59 63,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Marta Jaszewska
 
Adres e-mail: gtps09@wp.pl Telefon: 507 588 303

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 62. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.09.2021 Data
zakończenia

20.12.2021

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: e5b1-d245-6e56

Opis zadania

62. edycja Konkursu Ogólnopolskiego o Laur Czerwonej Róży. Konkurs organizowany przez GTPS od
połowy lat '90, który na stale wpisał się w tradycję ogólnopolskich konkursów poetyckich.
Laureatami poprzednich edycji byli m.in. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Wojciech Boros, Tadeusz
Dąbrowski czy Paweł Podlipniak. Wydarzenie cieszy się niezmienną popularnością. W 2020 r. mimo
pandemii na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z całego kraju. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą
w nim brać udział poeci/poetki (od rocznika 2003 wzwyż) niezależnie od miejsca zamieszkania,
przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Konkursem towarzyszącym będzie IX edycja
konkursu o "Pąk Czerwonej Róży" dedykowana młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w Gdańsku.
Gala rozdania nagród zaplanowana jest na 19 listopada 2021 r. W zależności od warunków
epidemicznych odbędzie się na żywo lub w formie on-line (jak w 2020 r. za pomocą kanału YouTube
GTPS - materiał dostępny: link - https://www.youtube.com/watch?v=SRCU7eyd_kM).

Miejsce realizacji zadania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2

Grupa docelowa: wieloletni uczestnicy konkursu, odbiorcy ze środowisk poetyckich w całym kraju,
pasjonaci/pasjonatki poezji na profilu konkursu (635 polubień profilu na dzień 03.09.2021 r.)

Sposoby promocji:
1. Strona organizatora www.gtps.art.pl
2. Baza Newsletter GTPS (382 kontaktów na dzień 03.09.2021 r.)
3. FB GTPS (1410 polubień na dzień 03.09.2021 r.)
4. FB Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży ( 635 polubień na dzień 03.09.2021 r.)
5. Baza kontaktów szkół z zeszłorocznej edycji konkursu o "Pąk Czerwonej Róży" (42 szkoły)
6. FB grup poetyckich (formalnych i nieformalnych), FB szkół ponadpodstawowych
7. Portale internetowe z konkursami (m.in. "Konkursy kreatywne", "Salon literacki")
8. Współpraca z WiMBP w ramach Karty do Kultury

Harmonogram zadania:
27.09. - 30.09. 2021 r. - projekt plakatów i materiałów promocyjnych,
01.10 - 26.10.2021 r. - nabór prac do konkursu. Nabór prac do 26.10 - nie decyduje data stempla
pocztowego,
15.11. 2021 r. - werdykt jury
19.11.2021 r. - Gala rozdania nagród
22.11 - 20.12.2021 r. - kompletowanie dokumentacji, rozliczenie projektu (biuro rachunkowe)

Miejsce realizacji

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Ilość zestawów konkursowych z
wierszami - zgłoszenia konkursowe

180 przeliczenie kopert,
informacja w protokole jury

Realizacja Gali rozdania nagród (w
zależności od sytuacji pandemicznej w
formie tradycyjnej lub online)

1 ogłoszenie na
www.gtps.art.pl, FB GTPS,
Newsletter GTPS

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

Charakterystyka oferenta

GTPS od ponad 60 lat organizuje wydarzenia kulturalne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Do
głównych, cyklicznie organizowanych projektów należą:
1. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży ( w 2021 r. 62. edycja)
2. Pomorska Grafika Roku ( w 2021 r. 50. edycja)

W okresie pandemii GTPS prowadziło działalność on-line poprzez FB GTPS, www.gtps.art.pl oraz
kanał YouTube GTPS.
Zrealizowano m.in. "Koronawirus 2020 - Sztuka w dobie pandemii" (wystawy indywidualne on-line
kilkudziesięciu artystów plastyków) oraz "Tydzień ze sztuką" (publikacje zasobów archiwalnych
GTPS).
Od marca 2021 GTPS zaprasza do współpracy młodych twórców (studentów i studentki ASP w
Gdańsku) organizując wernisaże z cyklu "Śladami Profesora Marka Modela". Dotychczas
zrealizowano m.in. "Teren wroga" (Marta Prabucka / Mateusz Lengling).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki organizuje "Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur
Czerwonej Róży" od 1997 r. Koordynatorki tegorocznej edycji pełniły tę samą funkcję przy
zeszłorocznej edycji. Konkurs od wielu lat jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Gdańska (
dofinansowania w ramach Dużych Grantów lub Małych Grantów)

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Marta Jaszewska - koordynatorka m.in. "Jubileusz 60-lecia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuki", "Czytania performatywne w "Punkt" i "61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej
Róży" . Aktorka, pedagog i menadżer kultury. Koordynatorka i inicjatorka projektów m.in. wystaw
on-line w mediach społecznościowych GTPS. Dyplomowana aktorka, pedagog i menadżer kultury.

Katarzyna Sitarz - koordynatorka projektów, koordynacja finansowa wyżej wymienionych
projektów.
Jury 62. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży: trwają prace nad
kompletowaniem jury. W ubiegłym roku byli to: Gabriela Szubstarska, Jarosława Trześniewski-
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Kwiecień i Jakobe Mansztajn. Planuje się pozyskać do jury przedstawicieli środowisk poetyckich z
Polski.

Wkład rzeczowy: Udostępnienie Galerii "PUNKT" na galę rozdania nagród lub przygotowania
nagrania filmowego (w zależności od sytuacji pandemicznej). Sala o wielkości ok. 50 m2 z
nagłośnieniem. Wkład rzeczowy w wysokości 700 zł. Cena określona na podstawie średnich cen
wynajmu sali w tej dzielnicy Miasta Gdańska.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Honorarium jury - 3 osoby (osoby
oceniające zestawy wierszy, wypłata
honorarium na podstawie umowy o
dzieło)

2 700,00    

2. Nagrody i wyróżnienia (pula) 4 000,00    

3. Wykonanie statuetki dla
laureata/laureatki I miejsca (wypłata
honorarium na podstawie umowy o
dzieło)

500,00    

4. Opracowanie materiałów graficznych
(plakaty/materiały graficzne, wypłata
honorarium na podstawie umowy o
dzieło)

700,00    

5. Koordynator merytoryczny (umowa
zlecenie)

1 100,00    

6. Koordynator finansowy (umowa
zlecenie)

500,00    

7. Obsługa księgowa (wypłata
honorarium na podstawie faktury,
Kancelaria Ekonomiki i Zarządzania
Przedsiębiorstwami Henryka
Budkiewicz)

300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 800,00 9 800,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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.
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