Zgłoszenie organizacji do akcji
„1% zostaw na Ursynowie”(2022rok)
Ankieta informacyjna dla organizacji pożytku publicznego (OPP), które chcą, aby ich
dane zostały umieszczone na stronie ursynow.um.warszawa.pl w ramach akcji „1%
zostaw na Ursynowie”. Ankietę mogą wypełnić organizacje pożytku publicznego
(OPP), które mają swoją siedzibę na Ursynowie, lub też których aktywność jest
ukierunkowana na rzecz Ursynowa i mieszkańców dzielnicy.
Wypełnioną
ankietę*
należy
przesłać
e-mailem
na
ursynow.promocja@um.warszawa.pl z dopiskiem w tytule „1 procent”.

adres

Nazwa OPP
Adres OPP
(ulica, kod, miejscowość)
E-mail

FUNDACJA ARS CHORI
Ul. Rtm.. Witolda Pileckiego 106 lok 17, 02-781
Warszawa
biuro@arschori.art.pl

WWW
https://arschori.art.pl/
Telefon
22 667 56 56
Fax
Numer KRS
Od kiedy organizacja ma
status OPP?
Opis OPP (krótka historia,
główne cele działania,
sposoby realizacji)

Na co będą przeznaczone
uzyskane środki w ramach
akcji „1 procent” w 2021
roku?

0000667989
2021-01-22
Fundacja Ars Chori została ustanowiona aktem
notarialnym 17.02.2017. Jako organizacja, promuje
wydarzenia kulturalne, wspierając głównie artystów
muzyków. Projekty autorskie Fundacji, do których
posiada wyłączność prawną, są budulcem bogatej oferty
kulturalnej. Zawierają się w niej muzyka, taniec, teatr
i malarstwo. Prezentuje różnorodność stylów i epok
w muzyce, poczynając od muzyki dawnej do
współczesnej. Specjalizuje się w muzyce baroku
i renesansu, rocznie organizując ok 20 wydarzeń
artystycznych w całej Polsce kierowanych do wszystkich
grup społecznych.

Otrzymane w ramach 1% środki finansowe
spożytkujemy na:
1. Dofinansowanie organizowanych projektów
artystycznych z którymi dotrzemy do jak

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

największej grupy odbiorców,
Dofinansowanie biletów do koncertów
organizowanych przez naszą Fundację aby
były dostępne cenowo do jak największej
grupy odbiorców,
Zorganizowanie imprez kulturalnych –
koncertów na które wstęp będzie bezpłatny
dla każdego chętnego uczestnika,
Dopłatę do organizowanych warsztatów
i klas mistrzowskich,
Stypendia dla uzdolnionych uczniów
i studentów,
Zakup nut, opracowań,
Zakup instrumentów i akcesoriów
muzycznych,
Organizację projektów edukacji artystycznej
dla uzdolnionych uczniów, studentów
i absolwentów szkół i uczelni
artystycznych,
Organizację projektów edukacji kulturalnej
skierowanych do dzieci, młodzieży,
seniorów i osób ze specjalnymi potrzebami.

Ilość środków z wpłat 1%
Fundacja otrzymała status OPP w 2021 roku.
podatku w latach ubiegłych i Zatem uprawniona do zbiera 1% jest po raz
na co zostały przeznaczone? pierwszy.
Prowadzone działania na
rzecz Ursynowa i
mieszkańców Ursynowa
*wpisy powinny być krótkie i czytelne

Organizacja koncertów wydarzeń kulturalnych,
prezentacje artystyczne, Działalność w zakresie
edukacji kulturalnej u artystycznej. Wspieranie
młodych talentów.

