
 

Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2018, odrzuconych ze 

względów formalnych 
 

Lp nazwa podmiotu i tytuł zadania Braki formalne 

1 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Narodowego w Krakowie  Karol z Atmy. 
Twórca polskiej muzyki niepodległej. Preteksty 
i konteksty 

 

brak w ofercie strony 9, brak wykreślenia w oświadczeniu na 
końcu oferty, punkt 2. 

 

2 Fundacja Otwarta Zainspirowani 
Seria działań twórczych i warsztatowych jako 
misje kulturalne dla Zakopanego śladami 
wybitnych twórców 

nieprawidłowo wpisany rodzaj zadania publicznego I.2.; 
nieprawidłowo wpisane koszty IV.8 oraz IV.9, brak 
wykreśleń w oświadczeniach na końcu oferty. 

 

 

     

3 

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości 
Jana Kasprowicza Jubileuszowy Zjazd 
Kobiet – cykl wydarzeń literackich 

 

niezgodność kosztów w punkcie IV.8 w stosunku do punktu 
IV.9. 

 

 

      

4 

Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego 
Konferencja popularno- naukowa pt. „W 
pracowni. Hasior Brzozowski Rząsa” 

 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcieIV.8.1, IV.9.3. 

 

      

5 

Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego 
Wydanie książki pt. „Przyczynki do biografii 
Tytusa Chałubińskiego”.  

 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcieIV.8.1, IV.9.3. 

 

6 Związek Podhalan Oddział Zakopane 
Prowadzenie zespołu „Małe Klimki”   
  

 

nieprawidłowo wpisana data końcowa zadania 31.12.2018r. 

 

 

 Związek Podhalan Oddział Zakopane 
Prowadzenie zespołu im. Bartusia Obrochty 
 

 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcie IV.8.III, brak 
podpisu czwartego Członka Zarządu. 

 

 Stowarzyszenie Kulturalno turystyczne 
Viator Upowszechnianie, promocja i 
popularyzacja kultury i sztuki 

 

nieprawidłowo wpisany rodzaj zadania publicznego I.2.; 
różnica we wskazanej kwocie dotacji w punkcie IV 8 i 9. 

 

 Związek Podhalan Oddział Zakopane 
Muzykanckie zoduski 
 

 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcie IV.8.III, brak 
podsumowania kosztorysu IV.8. 

 

 Związek Podhalan Oddział Zakopane 
Święto ulicy Strążyskiej 
 

 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcie IV.8.III, brak 
skreśleń w dziale oświadczenia. 

 

 Samodzielne Koło Terenowe Nr 67 
STO w Zakopanem Rox Family – grupa 
taneczna udział w konkursach 
 

 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcie IV.8.1, IV.9.3. 

 Fundacja Zakopiańczycy. W 
poszukiwaniu tożsamości - Spotkania 
literackie Czarne na białym 

nieprawidłowo wpisane koszty w punkcieIV.8.1, IV.9.3. 



 

 Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. 
Oswalda Balzera w Zakopanem Pamięć 
nadzieją przyszłości 

 

brak podsumowania kosztów IV.8. 

 Parafia Najświętszej Rodziny 
Międzyszkolny konkurs plastyczny i konkurs 
pt. Święty Jan Paweł II – nauczyciel 
patriotyzmu  

 

oferta wpłynęła nie zamknięta, brak podsumowania kosztów 
IV.8 - nieprawidłowo wpisane koszty w punkcieIV.8.1, 
IV.9.3. 

 

 

 


