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Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia
realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego pn. „Kino Plenerowe – Stawy Stefańskiego vol. 3” „Kino
Plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza”, wyłonionych w konsultacjach społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego.

Letni Festiwal Filmowy Polówka, projekcja w EC1- Łódź Miasto Kultury, mat. pras. archiwum UMŁ
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Zadanie nr 1: Kino Plenerowe – Stawy Stefańskiego vol. 3
Cel zadania: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na osiedlu Ruda.
Główne cechy realizacji zadania:
Organizacja plenerowych pokazów ﬁlmowych na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ulicą
Rudzką, ulicą Farną, ulicą Patriotyczną i ulicą Głębinową. Zorganizowanie pokazów ﬁlmowych
dla dzieci oraz dla dorosłych. Organizator ma zapewnić leżaki oraz poduszki do siedzenia
podczas seansów, sprzęt nagłaśniający oraz projekcyjny.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 70 000, 00 zł
Termin realizacji: 1 kwietnia – 31 grudnia 2021 r.
Oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
1. Projekcja bajki dla dzieci przed każdym pokazem ﬁlmu dla dorosłych;
2. Realizacja 15 seansów ﬁlmowych w okresie od 1 maja do 30 września 2020 r.;
3. Promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i
miasta.
Zadanie nr 2 : Kino Plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza
Cel zadania: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej na osiedlu Piastów-Kurak.
Główne cechy realizacji zadania:
Organizacja plenerowych pokazów ﬁlmowych na terenie boiska przy skwerze Dubaniewicza w
pobliżu IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 50 000,00 zł
Termin realizacji: 1 kwietnia – 31 grudnia 2021 r.
Oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
1. Realizacja 10 seansów ﬁlmowych w okresie od 1 maja do 30 września 2021 r.;
2. Promocja wydarzenia w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców osiedla i
miasta.
O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
informacje na temat konkursu i regulamin znajdują się zobacz BIP >>
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