UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy yypeWĆ y1ąanie w białych pustych poladi, zgodnie z ishukcjarni urTieaonyrni przy poszczególnych połach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gJą, np.: „pcbleranle”/r(epobieranC oznna, że należy
prawidłową. Przykład: pebieiwie”lniepobsranie
iski w Czj 9

Podpis
Ilość załączników

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
rgan administracji publicznej,
do którego adresowana Jest oferta
2 Rodzaj zadania publicznego1>

pod

urmlstrz Czaplinka

poz

JpydzieIono

Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury I dziedz4twa narodowego „t
loraz budowa społeczeństwa obywatelskiego

:

„1

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-t

foirawna, numer w Krajowym Rejestrze Sąri”l
w, adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu

efidencji, adres siedziby, strona

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-KULTURALNE „,TEMPEŁBURG”
Ul. Leśników 26/7
78-550 Czaplinek
KRS: 0000722364
Strona internetowa : www.tempejg.pj
\dres e-mail : s.h.k.temelburg@gmail.com
Mariusz Kapczuk

.

Ul. Leśników 26/7
78-550 Czaplinek
e-mail : s.h.k.tempelburg@gmall.com
•. nr.Tel.+48 664150901

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego2>

Prelekcje historyczne,, Średniowieczne Spotkania z Historią”
I Data
rozpoczęcia

16.yll.2021

Data
zońaenia

11.X.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Prelekcje historyczne „Średniowieczne Spotkania z Historią”, dotyczyć będą założycieli miasta Czaphnka tj. Zakonu Ubogich
Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (zakon Templariuszy”) oraz Zakonu Joannitów.
w wybrany weekend, zaproszeni profesorowie historii, autorzy publikacji naukowych o tematyce średniowiecznej,

propagatorzy wiedzy historycznej w oparciu o miejscowe dziedzictwo kulturowe, wygłoszą cyki wykładów na temat zakonu
Templariuszy oraz zakonu Joannitów, m.in.:
-na temat historii zakonu Templariuszy na ziemiach woj. zachodniopomorskiego i ich wkładu w rozwój regionu, także
naszego miasta w wieku XIII oraz XIV w.,
o duchowości rycerskiej, czyli o właściwościach serca i umysłu,
o celach rycerskiego życia,
o tożsamości rycerskiej, czyli kim są i kim powinni być rycerze w dzisiejszym świecie,
-o „regule rycerskiej”,
o uzbrojeniu i metodach stosowanych na polach walki,
o krucjatach.
Wykłady wzbogacone będą pokazem ubiorów i uzbrojenia rycerskiego.
Metody i formy wykładów: opowiadanie, czytanie audiowizualne, pokazy multimedialne.
Miejscem prelekcji będzie Kościoł Św. Trójcy w Czaphnku lub inne miejsce (w zależności od liczby uczestników)
-

-

-

-

-

Czaplinek/Tempelburg, to miasto założone w roku 1291 przez Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (zakon
Templariuszy), to też ostatnia ich komandoria na ziemiach polskich. Prelekcje przeprowadzone przez
historyków/ekspertów/autorów książek/publikacji z zakresu wiedzy o średniowieczu, przeniosą słuchaczy do średniowiecza,
do XIV wieku, do czasów bardzo odległych ale i niesamowicie ciekawych.
Termin czas realizacji uzależniony będzie od aktualnej sytuacji pandemicznej i odbędzie się w wybrany weekend w

miesiącach VII-Ix 2021.
Odbiorcy pokazów to mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, mieszkańcy powiatu
drawskiego oraz wszystkie zainteresowane osoby z województwa zachodniopomorskiego i pozostałych regionów kraju.
Świadomość historyczna człowieka kształtuje się w kręgu rodziny, szkoły oraz spoleczeństwa organizowane prelekcje,
wychodzą na przeciw deficytowi wiedzy historycznej.
Spotkanie to, to także przygoda intelektualna I wysilek emocjonalny. Poprzez stworzenie żywej lekcji historii, zmotywujemy
uczestników do osobistego oraz wspólnego odnajdywania źródeł swojej przeszłości.
-

W dobie pandemii, jesteśmy przygotowani także do przeprowadzenia w/w działań poprzez relacje on-line.
Działania promocyjne: plakaty, ulotki oraz ogłoszenia w mediach lokalnych i społecznościowych.
:o będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz
aestników zadania) realizacji oferty?
efektem będzie zorganizowanie prelekcji historycznych, w których weźmie udział co najmniej 40 osób lista obecności,
•efektem będzie zwiększenie poziomu wiedzy historycznej uczestników,
efektem projektu będzie spotkanie wielu środowisk (samorządowcy, młodzież szkolna, profesorowie historii, społecznicy) wymiana
iwag, spostrzeżeń, nauka, uzupełnienie wiedzy,
podniesie świadomości historycznej i kulturowej wśród uczestników prelekcji poprzez upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa
)bszaru, na którym żyją,
tworzenie żywej lekcji histDrii, która będzie motywowała do osobistego oraz wspólnego
odnajdywania źródeł swojej przeszłości,
-przygoda intelektualna I wysiłek emocjonalny, gdzie jej uczestnik będzie mógł wysłuchać, alei wcielić się w średniowiecznych rycerzy
poznając ich zasady postępowania, regułę rycerską, ubiór, wyposażenie, sprzęt codziennego użytku.
-

-

-

-

-

laka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
Nabyta wiedza przyczyni się do rozwoju świadomości obywatelskiej, kulturowej, wpłynie
na podtrzymywanie I upowszechnienie tradycji narodowej.
Dotarcie z wiedzą, nauką (prelekcje historyczne) do lokalnych społeczności w sposób przystępny, prosty i obrazowy, z pewnością
spowoduje zainteresowanie „wiekami średnimi”, co z kolei przyczyni się do pogłębienia ich wiedzy historycznej, w tym wiedzy o
regionie i mieście, w którym mieszkają.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w spotkaniu, po powrocie do domów opowie rodzicom (oraz innym członkom rodziny) o „lekcji
historii”, w której uczestniczyli, a poprzez dyskusję (pytania rodziców), wzmocnione zostaną więzi rodzinne.
:zy przewidywane Jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w
lalszych działaniach organizacji? trwałość rezultatów zadania
rak, zdobyte doświadczenie i współpraca z młodymi łudżmi/osobami uczestniczącymi w tym wydarzeniu oraz prelegentami, a także
Niedza nabyta przez członków stowarzyszenia, będzie wykorzystywana w kolejnych projektach, które będą przez Nas organizowane
na terenie gminy Czaplinek.
dobyte kompetencje i doświadczenie, powiększą indywidualny kapitał członków stowarzyszenia, przyczyniając się do ich
samorozwoju,
—

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 rłlncji zadana publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Sposób monitorowania rezultatów! źródło
Nazwa rezultatu
rezultatów (wanośó
informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)
ezultatem właściwego przygotowania
dzlał co najmniej 40 osób w
>okumentacja fotograflana, wpisy na stronach
„relekcji będzie ich organizacja zgodnie z
wykładach
ntemetowych lista obecności
wisem
Nzrost wiedzy historycznej na temat
dział co najmniej 40 osób w
)okumentacja fotograficzna
redniowiecza I zakonów rycerskich
Fkładach
rrwałym rezultatem realizacji projektu będzie Kilka tysięcy odbiorców
Wpisy na stranach internetowych, monitorowanie
uhlikacja ukazująca prelekcje na naszych
Einteresowanych historią
laW wejść (statystyki oglądalności)
tronach internetowych
kedniowiecza I zakonów
rempladuszy oraz Joannitów

L

—

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofeiie oraz zasobów, które będ
wykorzystane w realizacji zadania
—
p
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” powstało w 2018 w Czaplinku. To grupa ludzi,
których połączyło zamiłowanie do historii, odkrywanie tego co nieznane i dzielenie się tym ze
społeczeństwem.
Nspółpracujemy z lokalną społecznością, ale też z gminami w całym województwie
achodniopomorskim, a także poza nim. Do naszych głównych osiągnięć w tak krótkiej historii
możemy zaliczyć:
• Rewitalizacje miejsc pamięci -m.in. prace wolontarlackie na cmentarzu
wangelickim w Miłkowie do prac zachęciliśmy młodzież z Salezjańskiego Ośrodka
Nychowawczego z Trzcińca,
• Uczestnictwo w projekcie „Erasmus- Mission Possible Health 2017-2019”,
Organizacja i uczestnictwo we wszystkich misjach akcji historyczno-eksploracyjnej „Jezioro Tajemnic”,
Odkrycie przez Naszych członków cmentarzyska wojów z przełomu l/II w.n.e. odkrycie to uznane zostało za jedno z 10-ciu
iajważniejszych Polsce w roku 2018- relacje m.in. w National Geografic Espana.
;towarzyszenie Tempelburg to także współpraca z archeologami z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Muzeum w Koszalinie (kamienne
kręgi Gotów w Pławnie), Muzeum Templariuszy i stała współpraca z miesięcznikiem „ODKRYWCA”.
3łówny Nasz cel, to jednak propagowanie historii wśród młodzieży, kształtowanie tożsamości I
spójności społecznej poprzez organizowane przez Nas wydarzenia wykłady, inscenizacje
iistoryczne oraz eksploracje z wykorzystaniem wykrywaczy metali (zgonie z pozwoleniami uzyskanymi z Wojewódzkiego Urzędu
Jchrony Zabytków). Tu także musimy pochwalić się organizacją m.in. dwóch edycji Pikniku Średniowiecznego w Czaplinku <lata
201912020), podczas którego przeprowadziliśmy prelekcje dot. historii regionu i naszego kraju. Uczestnicy tego wydarzenia, brali
udział w zorganizowanych przez Nas grach, zabawach i konkursach historycznych.
Propagujemy także zdrowy styl życia byliśmy współorganizatorem biegów dla dzieci i dorosłych „Śladami Templariuszy
Przeprowadziliśmy cykl wykładów historycznych, które odbywały się m.in. w szkołach w
naszym regionie np. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. Dzieci I młodzież przy pomocy wykrywaczy metali
achęcaliśmy do „Poznawania Historii Ukrytej w Ziemi”, to kolejny Nasz projekt, który realizowaliśmy w roku 2020 w
minie Czaplinek (Trzciniec), Gminie Kalisz Pomorski oraz w Drawsku Pomorskim. Informacje i efekty naszej działalności
przedstawiamy w środkach masowego przekazu, w tym na naszych stronach internetowych, każdorazowo reklamując
nasze miasto i gminę.
-

-

-

-

IV. Szacunkowa kalkulacja kasztów realizacji zadania publicznego

T

1.
2.

•
5
6
7.

9.

Rodzaj kosztu

Przygotowanie mat informacyjnych, projekt plakatu /
ulotek
SHK y,kład własny niefinansowy
Wydruk plakatów „ulotek
Zakup plynów do dezynfekcji, maseczek jednorazowych
dla uczestników spotkania -obostrzenia COyID-19
Przygotowanie miejsca prelekcji, nagłośnienia, sprzętu
wykorzystanego podczas wykładów, przestrzeganie
)bostrzeń pandemicznych 3 osoby x 3 godz.
HK wkład własny niefinansowy
Nynagrodzenie dla prelegentow 2x850 pln
Nyzywlenle dla prelegentow 2x60 pln
Nocleg dla prelegentów 2x60 pln
Usługa -fotorelacja z wydarzenia
Rozliczenie projektu -księgowa
Suma wszystkich kosztów realizaclndania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
zrodeł

90 pln

200 pln
120 pln
270 pln

90pln.

200 pln
120 pk
270 pln.

.

.

I 700
120
120
90

pln
pln
pln
pln

1 700 pw
120 pl
l20pIn
90.pln

100 pln

lOOpin.

2 810 pln.

2 450 pln.

360 pln.

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów):
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbwać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent” / oferenci” składający niniejszą ofertę nie zalega(-jay / zalega(-ją)” z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent” / oferenci” składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” / zalega(-jay z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” I inną właścwą ewidencją”;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zaląjłnlkach są zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, Jtym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazaniem danych osobowych.
a także wprowadzaniem i
do systemów inf4matycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o oc r nie danych oso o Ch.

/

Data

(podpis osoby upoważnionej I b
pisy
osót upoważnionych do skład ia oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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STOWARZYSZENIE
(1)
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