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CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES
1.

Warsztaty muzyczne członków Chóru

01/Chór/G

plan

2,50

57.145,00

296.300,30

353.445,30

wykonanie

2,50

56.220,97

286.463,60

342.684,57

98,38%

96,68%

96,96%

% wykonania
W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadził edukację artystyczną dzieci
i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów – korepetytorów od emisji głosu. Chór liczący ogółem 109 osób
składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (49 osób) i Chóru Dziewczęcego (60 osób). Ponadto w jego skład wchodzi 18 kandydatów
do Chóru. W okresie sprawozdawczym w siedzibie Chóru regularnie odbywały się warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu,
wyrównywania brzmienia, wdrożenia młodych chórzystów do grupy koncertowej oraz przygotowania nowego repertuaru na koncerty
i konkursy.
Wydatki bezpośrednie objęły przede wszystkim koszty: honorariów wykładowców, promocji i reklamy chóru, szycia strojów, a także
zakupu dodatków do strojów i drobnego wyposażenia.

2.

Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych

02/Chór/G

plan

3,00

321.694,00

355.560,35

677.254,35

wykonanie

3,00

51.648,43

343.756,32

395.404,75

16,06%

96,68%

58,38%

% wykonania
Celem zadania było zaprezentowanie rezultatów całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych,
które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do konfrontacji jego
osiągnięć oraz promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2020 roku Chór zaplanował
udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach, jednak ze względu na sytuację epidemiczną jaka zaistniała na świecie, udział
w nich został odwołany. Chór uczestniczył w wirtualnym konkursie „Internationale Christmas Inside Roma”, do udziału w którym
zgłosiło się 40 chórów. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses wystąpił w dwóch kategoriach zdobywając złoty medal i tytuł
championa w kategorii Polyponic music do 27 lat oraz złoty medal w kategorii Choreografhic Folklore do lat 15. Ponadto solista
chóru - Krystian Szymański zdobył złoty medal w kategorii Lyric Vocality.
Z uwagi na nieorganizowanie w 2020 roku wyjazdów na konkursy i festiwale instytucja nie uzyskała przychodów w postaci wpłat od
rodziców z ww. tytułu.
Wydatki bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim koszty nagrania utworów na wirtualny konkurs oraz I raty dotyczącej zakupu
biletów na wyjazdu do Dubaju.
Niskie wykonanie wydatków bezpośrednich dotyczących realizacji zadania związane było z zaistniałą sytuacją epidemiczną na
świecie, w związku z którą odwołane zostały konkursy i festiwale w Hiszpanii, Tajwanie, Meksyku i we Włoszech, co uniemożliwiło
chórowi udział w zaplanowanych przedsięwzięciach.
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3.

Organizacja festiwali i koncertów

03/Chór/G

plan

3,00

57.085,00

355.560,35

412.645,35

wykonanie

3,00

31.246,07

343.756,32

375.002,39

54,74%

96,68%

90,88%

0,00

3.543,00

% wykonania
Realizacja zadania polegała na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu
popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2020 roku instytucja zorganizowała XVIII Międzynarodowy Festiwal
„Płockie Dni Muzyki Chóralnej”, składający się z trzech koncertów: koncertu muzyki żydowskiej w wykonaniu Chóru, koncertu
„Requiem” Chóru i Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Francesco Bottigliero oraz koncertu muzyki sakralnej w wykonaniu
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Instytucja zorganizowała także Międzynarodowy festiwal „Płockie Koncerty Organowe”,
składający się z trzech koncertów organisty Wiktora Bramskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Ostatni z tych
koncertów, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, został nagrany i zamieszczony na profilu chóru na Facebooku.
Ponadto Chór nagrał i zamieścił w mediach społecznościowych kilkanaście filmów, m.in. z okazji Święta Narodowego 3 Maja, z
okazji ogłoszenia roku 2020 rokiem Jana Pawła II oraz z okazji Dnia Matki i Ojca.
Instytucja uzyskała w 2020 roku przychody własne w wysokości 6.000,00 zł z Orlen Koltrans z przeznaczeniem na organizację
koncertów.
Wydatki bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim: honoraria artystów biorących udział w koncertach, a także koszty wynajmu
oświetlenia i nagłośnienia, opłat na rzecz ZAIKS, strojenia instrumentów oraz zakupu kwiatów dla artystów.
Niskie wykonanie wydatków bezpośrednich dotyczących realizacji zadania związane było z zaistniałą sytuacja pandemiczną na
świecie, na skutek której część koncertów została odwołana a inne odbyły się w formie nagrań on-line umieszczonych na portalach
społecznościowych, w związku z czym poniesione koszty zadania były mniejsze od zaplanowanych.

4.

Działania związane ze stanem epidemicznym

04/Chór/G

plan

0,00

3.543,00

wykonanie

0,00

3.494,78

0,00

3.494,78

98,64%

0,00%

98,64%

% wykonania
Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup środków ochrony indywidualnej dla chórzystów i pracowników instytucji oraz dla
uczestników koncertów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego.
Wydatki bezpośrednie obejmowały w szczególności zakup mydeł antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek
jednorazowych, przyłbic oraz termometrów.
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Ponadto w 2020 roku Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses osiągnął przychody w wysokości 38.211,10 zł nie związane z
realizacją konkretnego zadania, tj. głównie z tytułu zwrotu składek ZUS od wynagrodzeń w kwocie 25.871,72 zł, zwrotu nadpłaty za
nieodbyty wyjazd do Tajpej w wysokości 3.468,69 zł oraz w postaci przychodów operacyjnych i odsetek bankowych w łącznej
kwocie 8.870,69 zł.

OGÓŁEM:
plan

8,50

439.467,00

1.007.421,00

1.446.888,00

wykonanie

8,50

142.610,25

973.976,24

1.116.586,49

32,45%

96,68%

77,17%

% wykonania
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