UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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
2. Tryb, w którym złożono ofertę

Prezydent Miasta Ełku
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
19) turystyka i krajoznawstwo

4. Tytuł zadania publicznego

Ekstremalna Droga Krzyżowa - Rejon Ełk

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-03-15

Data
zakończenia

2018-04-29

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Duc In Altum
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000319108
adres siedziby: 11 Listopada 28, 19-300 Ełk, poczta: Ełk
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: edkelk@poczta.pl, telefon: 517789653, strona
internetowa: http://www.tomasz.elk.pl/duc-in-altum
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Michał Małolepszy, adres e-mail: edkelk@poczta.pl, telefon: 517789653,
strona internetowa: www.edk.elk.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Wytyczenie i stworzenie opisu 40 km szlaku pieszego na potrzeby stworzenie Ełckiego Rejonu w ogólnopolskiej inicjatywie
jaką jest "Ekstremalna Droga Krzyżowa", oraz promocja wydarzenia w regionie.
Cel realizacji zadania
Pokazanie społeczności ciekawych, często zapomnianych miejsc w naszym regionie: wiekowy dąb, teren leśniczówki w
Czerwonce, Zabytkowy Cmentarz Ewangelicki w Lepakach Wielkich, Cmentarz wojenny w Talusach, Góra Bunelka,
Ciekawe ścieżki lenne.
Wzbogacenie oferty kulturowej o nową formę aktywności społecznej. Zwiększenie liczby wydarzeń kulturowych w Ełku,
łączącą w sobie cechy krajoznawcze, turystyczne, sportowe i religijne
Promocja regionu na ogólnopolskiej stronie www.edk.org.pl odwiedzaną przez kilkadziesiąt tysięcy osób.
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Miejsce realizacji zadania
Szlak będzie wytyczony na terenie powiatu ełckiego w obrębie gminy miejskiej Ełk, gminy wiejskiej Ełk oraz w obrębie
gminy Stare Juchy
Przebieg Trasy: Ełk ul 11 Listopada, Siedliska, Mleczno, Królowa Wola, Czerwonka, Woszczele, Małkinie, Lepaki Wielkie,
Mołdzie, Madejki, Rękusy Kolonia, Talusy, Mąki, Mącze Szarejki, Chruściele, Linia Brzegowa Jeziora Ełk, Ełk ul Zamkowa,
Ełk ul 11 Listopada.
Grupa odbiorców zadania
Główną grupą odbiorców są mieszkańcy miasta Ełk, oraz okolicznych miejscowości.
Dodatkową grupą są osoby przyjezdne z poza regionu.
Adresatem zadania są osoby w wieku do 16 roku życia, lubiące aktywne formy spędzania wolnego czasu. Szacujemy że
reklama w formie plakatów, bilbordów, banerów ulotek, telebimów i w kinie, wywiadów i publikacji dotrze do ok 20000
osób
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Powołany został zespół organizacyjny w ramach Ełckiej Rady Rycerzy Columba. Rycerze Columba to grupa mężczyzn
oddająca się pracy na rzecz wolontariatu w Stowarzyszeniu Duc In Altum i lokalnej społeczności. Przewidywany czas do
wykonania zadań to 450 rbh, do wykonania przez 9 osób, łączna wartość wolontariatu to 6750 zł. Powołany zespół składa
się z fachowych, doświadczonych osób w dziedzinie: organizacji wydarzeń publicznych, znajomości terenu i topografii,
obróbki grafiki i filmu, komunikacji, marketingu i reklamy. Zespół dysponuje autami terenowymi, sprzętem satelitarnym i
aplikacjami do tworzenia szlaków.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Zgromadzenie przynajmniej 200 uczestników.
Wzbogacenie oferty kulturowej i zwiększenie wydarzeń kulturowych w Ełku
Indywidualna satysfakcja uczestników.
Zbudowanie potencjału do organizacji kolejnych edycji, biorąc pod uwagę, że każdy uczestnik zachęci kogo nowego w
przyszłości.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Szkolenia zespołu organizacyjnego

650,00 zł

0,00 zł

650,00 zł

2

Reklama telebim Wojska Polskiego

1 230,00 zł

1 230,00 zł

0,00 zł

3

Pakiety startowe dla uczestników

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

4

Reklama w kinie

615,00 zł

615,00 zł

0,00 zł

5

Koszty ulotek, banerówk i plakatów

600,00 zł

0,00 zł

600,00 zł

6

Koszty wytyczenia szlaku

780,00 zł

780,00 zł

0,00 zł

7

Reklama na bilbordach

700,00 zł

350,00 zł

350,00 zł

6 575,00 zł

4 975,00 zł

1 600,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
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5)

oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

.............................................
.............................................
.............................................
(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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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