PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI LUDZI SZTUKI
Akcja: ,,Wspieramy Polską Kulturę”

1. Fundacja Ludzi Sztuki - Mushchelka, zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie
Statutu (Patrz Statut Fundacji) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Samorządowego pod numerem KRS 0000553443,
2. Niniejsze informacje określają podstawy i cele działania Fundacji Ludzi SztukiMushchelka, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak
również informowania Darczyńców o przebiegu akcji: „Wspieramy Polską Kulturę”
3. Fundacja przyjmuje za cel organizację Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2017 – która
ma na celu promocję szeroko pojętej polskiej kultury i sztuki, jej nurtów w
kategoriach: Obraz, Ruch, Dźwięk i Słowo, przedstawiając młode pokolenie polskich
artystów twórców wraz z ich najlepszymi dokonaniami. Myślą przewodnią PFS 2017
jest Polska i polskość w kontekście sztuki współczesnej jak i odwołań czy nawiązań
do historii, tradycji i narodowego piękna.
4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3 (Patrz Statut Fundacji)
i na akcję „Wspieramy Polską Kulturę” oraz wydatkuje je zgodnie z Regulaminem
i Statutem Fundacji.( Patrz statut i Regulamin Fundacji)
5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r.
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca
2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498)
oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem i
Regulaminem Fundacji Ludzi Sztuki.
2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ LUDZI SZTUKI MUSHCHELKA
Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących
obszarach:
Cele Fundacji to:
a) Popularyzowanie twórczości artystycznej,
b) Rozwijanie, inicjowanie, wspieranie oraz patronowanie działalności kulturalnej,
edukacyjnej i informacyjnej,
c) Stwarzanie możliwości rozwoju osobom artystycznie uzdolnionym,
d) Sprawowanie mecenatu nad sztuką i edukacją,
e) Nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami i firmami w dziedzinie sprawowania
mecenatu nad sztuką i edukacją,
f) Propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

g) Podnoszenie kultury artystycznej w społeczeństwie,
h) Dążenie do znoszenia ograniczeń utrudniających dostęp do dóbr kultury,
i) Poszukiwanie obszarów wzajemnej inspiracji i twórczego oddziaływania na siebie różnych
dziedzin sztuki,
j) Wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w szczególności w zakresie rozwijania
uzdolnień artystycznych, wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształcenia
osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie.
k) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości w dziedzinach artystycznych,
l) Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. 13.
Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i
zwalczania bezrobocia u osób artystycznie uzdolnionych,
m) Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych,
niepełnosprawnych, posiadających trudności dydaktyczne i wychowawcze, wybitnie
uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz
wszystkich innych osób potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten
sposób warunków wyrównujących ich szanse edukacyjne i rozwojowe.
n) Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki. 16. Promocja i
organizacja wolontariatu.

3. ŹRÓDŁA POMOCY
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z
(Patrz Statut Fundacji):
1. Funduszu założycielskiego.
2. Darowizn, subwencji, dotacji, grantów, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i
zagranicznych.
3. Dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
4. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych.
5. Środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów.
6. Dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji,
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym.
7. Odsetek i depozytów bankowych.
8. Zysków z działalności gospodarczej

4. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDACJI
Fundacja Ludzi Sztuki realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizacja lub współorganizacja i finansowanie koncertów muzycznych, festiwali,
wystaw, pokazów i innych imprez artystycznych.
2. Organizacja warsztatów dla twórców i odbiorców kultury,
3. Ogłaszanie konkursów artystycznych dla amatorów i profesjonalistów oraz
upowszechniających wiedzę o sztuce,
4. Prowadzenie szkoleń i organizowanie imprez artystycznych,
5. Organizacja spotkań z artystami, prelekcji, wykładów oraz sympozjów naukowych.
6. Finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych.
7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym
celami fundacji, w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z osobami
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.
8. Finansowanie prac naukowych, popularnonaukowych, dokumentujących działalność
kulturalną oraz dzieł sztuki.
9. Prezentacja i promocja artystów krajowych i zagranicznych.
10. Fundowanie nagród i stypendiów.
11. Działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową.
12. Pomoc w tworzeniu klubów, galerii, wystaw i innych miejsc nadających się do
organizowania imprez artystycznych.
13. Dokonywanie nagrań muzycznych, nagrań filmowych, wydawania płyt ora

5. AKCJA ,,WSPIERAMY POLSKĄ KULTURĘ”
1. Fundacja Ludzi Sztuki organizuje zbiórkę pieniędzy na akcję: „Wspieramy Polską
Kulturę”
2. Zebrane środki finansowe przeznaczone będą w całości na organizację Polskiego Festiwalu
Sztuki Orzeł 2017.
3. Środki przeznaczone przez Darczyńcę na akcję ,,Wspieramy Polską Kulturę”, przekazane
zostaną w całości na cel organizacji ,,Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2017”.
3. W przypadku niezebrania dostatecznej kwoty na akcję „Wspieramy Polską Kulturę”, która
umożliwiłaby organizację Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2017, Fundacja Ludzi Sztuki
przekaże zebrane środki finansowe wg dyspozycji Darczyńcy.

4. W sytuacji, gdy środki na akcję „Wspieramy Polską Kulturę” nie będą wystarczające na
zorganizowanie Festiwalu Darczyńca może przeznaczyć je na:
a) Fundację Ludzi Sztuki;
b) Na wybranego przez Darczyńcę artystę lub zaproponowanego przez Fundację Ludzi
Sztuki na Portalu Ludzi Sztuki;
c) Na wybrane przez Darczyńcę lub zaproponowane przez Fundację Ludzi Sztuki cele
kulturalne;
d) Na inną osobę;

Zapraszamy do współtworzenia akcji ,,Wspieramy Polską Kulturę”
10 zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;

20 zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;

35zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki;

45zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami jej
podopiecznych;
- Katalog artystki Ilony Ostrowskiej – podopiecznej Fundacji Ludzi Sztuki;

75 zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;

- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- Katalog artystki Ilony Ostrowskiej – podopiecznej Fundacji Ludzi Sztuki;
- Bilet na Polski Festiwal Sztuki;
- Zdjęcie z laureatami Festiwalu;

100 zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- Podwójne zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki;
- Imienne podziękowanie na scenie podczas Festiwalu;
- Zdjęcie z laureatami Festiwalu;

150 zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- Podwójne zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu
Sztuki;
- Zdjęcie z laureatami Festiwalu;
- Zdjęcie z gośćmi specjalnymi - zaproszonymi gwiazdami;

200 zł
- Imienne podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- Potrójne zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki;

- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;

300 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 1 zaproszenie na Polski Festiwal Sztuki;
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Rozmowa, spotkanie z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;

500 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 2 zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki;
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Rozmowa, spotkanie z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu Sztuki;
- Rozmowa, spotkanie z jurorami –wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami-wspólne zdjęcie;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny;

700 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;

- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 2 zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki (miejsca VIP);
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu
Sztuki;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny backstage’u;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny;
- Udział w przyjęciu / bankiecie z artystami;

1 000 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 2 zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki (miejsca VIP);
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu
Sztuki;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny backstage’u;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny;
- Udział w uroczystym bankiecie;

1 500 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;

- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 2 zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki (miejsca VIP);
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu
Sztuki;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny backstage’u;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny;
- Udział w uroczystym bankiecie;
- Notka o darczyńcy w magazynie ,,Ludzi Sztuki” za zgodą darczyńcy;

1 500 zł – 5 000 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 2 zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki (miejsca VIP);
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu
Sztuki;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny backstage’u;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny;
- Udział w uroczystym bankiecie;
- Notka o darczyńcy w magazynie ,,Ludzi Sztuki” za zgodą darczyńcy;
- Indywidualne ustalenie roli partnera;

5 000 zł – 10 000 zł
- Imienne Podziękowanie na fanpage’u;
- List z podziękowaniem;
- Płyta składanka z piosenkami wydana przez Fundacje Ludzi Sztuki wraz z autografami
podopiecznych;
- 2 zaproszenia na Polski Festiwal Sztuki (miejsca VIP);
- Imienne podziękowanie ze sceny podczas Festiwalu;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami i artystami biorącymi udział w Polskim Festiwalu
Sztuki;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny backstage’u;
- Gwarancja rozmowy, spotkania z jurorami – wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z gwiazdami Festiwalu Sztuki oraz wspólne zdjęcie;
- Spotkanie z laureatami - wspólne zdjęcie;
- Wejście na próby podczas przygotowań, wejście za kulisy sceny;
- Udział w uroczystym bankiecie;
- Notka o darczyńcy w magazynie ,,Ludzi Sztuki” za zgodą darczyńcy;
- Indywidualne ustalenie roli partnera w wydarzeniu;
- Gość specjalny Festiwalu;
- Obecność na plakacie;

