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łV spektaklu zostaną zaprezento\łrane na żywą najpiękniejsze polskie piśni partyzanckie oraz M, ilnąŁ

Ee rm rn odul zwię{saenne wi€dky/ o Mr wa*i o nńepodilegĘ fi słruereruę Pot*ę wfuód rnńi=dkańoóry
skiego (aie również całego kraju poprzez mat. audio-video z widowiska umieszczone w lnternecie) oraz

patriotycznych wśród rnieszkańców Kielc i regionu"
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ffiołimtcrów;--,''' fili# łna reiiul lbu,diti,wę parlrłiryii afuŁorr*mre! iPdia!kó'rni,;, riry listóireji !§1Ł§łill€ rmłb5sce matrą"

z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego. Nie mniej ważnym celem jest upowszechniani
o wydarzeniach związanych z odzyskaniern niepadległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szcaególnorki
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ina iidił temiaii oraz rozlbłłdae*ib,ur rłłlimdyłiJlt ze!Ęl mó:fueiepzego ęltSibrdb tejl włłedby rma wf,asmą nę!kę- W
:elem spektaklu jest pogłębienie wśród mieszkańców regionu świętokrzyskiego wiedzy na temat działań oddziałów partyzanckich

t€renie- Większość ońb, które cokolwiek wiedzą na ten temat ogranicza się do znajomości dwóch czy trzech najbardzl
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cywilnych sprawiają, że każdy mieszkaniec naszego regionu powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzą na ten temat.

kl przeznaczony jest cila widzów ze wszystkich grup wiekowych, przede wszystkim Kieiczan. Wezmą w nim udział
zieci i młodzież z kieleckich szkół, również biorąc czynny udział w konkursie wiedzv podczas spektaklu, jak i dorośli oraz seniorzy

do mlfudivydh jlęg poqllsua",nmw,.x,łęł tgłafuj]sllk]€fin uł;.ąłłriimrłua*r,jh eatriiotxęiłęo rrm#wi§łrii;r Fmikdbń onaz 1pdiffi.łłią
państwa opar(ego na poczuciu wspóinoty narodowej, Spójna, wielowarstwowa formula spektakiu zawieraj

elementv o charakterze tradycyjnym, jak i elementy ubrane w nowoczesną młodzieżową stylistykę gwarantuj

lMl$żf,]a etałM€€MŃ, iź malhĄl il]r€ibc !iĘ djo "'nndĘo firytcllił"' ropalkeąluruljrua; te firc6cji !m./ lTrłn,ąJetugffifĘ fołnmę pre.yiaznq
dla dzieci i młodzieży. Utwory partyzanckie znane i iubiane przez dorosĘch i seniorów poprżez swo;e nowe,

żacje i wykonania przypadną również do gustu dzieciom i młodzieży, Również różnorodna szeroka akcja promocyj
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ie w czasie ll Wojny Światowej. Na poziomie ponad regionalnym konkurs plastyczny skierowany do wszystkich pokoleń,
ie dzieci i młodzieży zainteresuje tematem polskiej pańyzantki duże grono polaków.

to na aldtyrn€ artysty€:fne uczestnidfwo tłł§zystldnT pokoleniorn, afe równłeź hędzie ckazją do zawarcia
przyjaŹni i znajomości pomiędzy artystami z rożnych pokoleń. Co więcej, będzie to dodatkowym czynniki
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osoby zasr§żone wykluczeniem społeczrryrn i *utBralnyłn, ćzieci i rnłoćłież z domórr ćffi,
dzieci i młodzież z rodzin ubogich (często patologicznych) korzystających z opieki i wsparcia
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4. rezultatów realizacii zadania
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Fundacji Scyzoryki jest cykliczne przedsięwzięcie artystyczne o zasięgu ogólnopolskim ,,Scyzoryki Festiwal -

", którego 14-ta edycja będzie nniała rniejsce w tyrn roku- Fundacia Scyzoryki chętnie angażuje się również
emłĘlkty onnym,yw:łałłkuiiifuriryajlme,, ibik ir,"a pł-*;ł,tHfud lk§i1lnerli pŁ. *lNlieprcdliĘ§a Fi'Ńi* - l§dl}imiŁii iĄfil#.óTji dik
z dotaqji! w ranmMhl pirryiannil]! *lNiiiewlfiiĘib", Kcamceri lm§h\yłi §rĘ w drłiiuł 17 wrzryfuiĘ eąą,{]ii w łrroczltłiĘ rłwpdcii

podlegtości". Na płycie znalazły się najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne i niepodległościowe wykonane w
przez Świętokrzyskich seniorów- Płyta wydana została w nakładzie X0-000 egzernplarzy i rozdystrybuowana "iakc

zm ;l#*.:riirtłłeirn sffi€t'9 d;aerurrqj *§djTff &lib"' cx,uz "'ilffiodimlilka ell#"' włydarwarcrynr plrzcz'Wy,citarmmikf$rc "jbdn,§ńć"'.
rffia 

'§'a 
sMir;* ik@fiĘi€ realiiuryę lltiih t*sp*i{irealłlza{Ę ńwrmiieź iirmrił,yciił du,ądll rwydarrzer{ lkiultfrralliłł,rydłł" lalŁ ma

{.,,,1:]_' :,,:* .:,;..:]:ił':a,l,! ]r, i;-:;.:: : ]a:.l 
] - {t ..

ln §od*e* kgsatłj We*e#
ffi.ffi

3 d t*.cł._Ę ZewąĘh
;ffi,

L. Scena, światło sceniczną nagiośnjenie 10000 10000
.:-l':,a : :'.t. j, ]!:,i:l

3. 5cena riusz 3300 33O0
A ,,:,:]a::i -_lt,i ]ił.-,, :: :.:i,,:",_::::

5" Ańyścł i j;.,. &Jln 5żi31]

6. Scefioeflaf/§a€fi,o8refi,a
,lłt}ł

1Ę.Dl) ĄĄa.!J

Mh,milefitacp łmryramm fr aTłóD-
video

_ ], ,1, r,:l]i]

; Z*eą*łzer*e nmed- u&e4rłerenfu
oc

:l1i1

ź- RmeairrĄ, kuereinda,, ZA*K§ 5400, f 4^^

§§#- ąBm&ps k§kee& eMw M*@ &lea ffi@e

Funrlacia Sryzoryki
ul, Zbozowa 4, Z5,416 Kie]lc

NIP 6572922063
REGON _]6379tt382
KILS 0000604099



_.::,i:,]ł:i.: -. :-;-: :]]]1 ij,:a: : 
--,:l 

- .l:-i1.1il

11. Podkłady muzyczną arcnżacje 62o0 16s0 46ss
,n-ż i':: a -] .i '- ', *- _:, ,.: - ,

j.-.:.:,:

13- Rekwłzvtoą l&s}§tjitJlfi,ł$ł&.* Zźlło

14. Catering 500

arwrmp w mnedrndĘ r,,laĘrfrailly/

promocvine

'j:.,|,,

|. :.::,: ł,i:", 3 ::::.:" , |,| ] l_:; _ i'L'l,i.

t7- Charakteryzator ićil,iJ

x&- t\lagrania lekt§f,, §ki-e 1-1oo

]i.9_ i1,}..,]

65000 5000 60000

U.(fu*l
Proszę odnieść się do oświadczeń z pkt. 3,4,5 iwykreślić nie dotyczący wariant.

65pPdF*xmn(nnyĄ;że.:

lt) popolwa,rc ,adhnib p!ildtiane h@ib nedliwłarre wliĘgz,lie w zdbresiie dbiblHhlnńdi eońWhl tr,ddlim,negp
mnemta(łOw}"

2}

3)

4)

5}
6)

7)

cdb@fre@nŃaqe@M,tĘ
&lp zawab w rĘfi fi niiilŁi§aEi ŃrĘ ą zgoÓrc z
Wszystkie informacje podane W ofercie olaz załącznikach 5ą zgodne z aktualnym §tanem prawnym
iifahrąlyłn;
w zakresie związanym ze składaniem ofeą w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
ombwyaĘatdtibw@nńs,,fi! nńdoq&lnfufumnmłEq6ailrydĘ @Ę" ltffiydTdŃy@ą@dhnĘ ffi/iy/ffiwlre

,Fundacja Scyzoryki
u||lDPzawa 4, 25 - 4 1 6 Ki el ce
: NIP 6572922063

REGON 36379tJ382
KRs 0000604099

Dat_a 2ź. Oł. bzz

.J:illi]

500

,Ł:J::.

110l].

Suma wszvstkich kosztów realizacii zadania

h-.on'.


