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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

EVENT TRASA CZERWONEJ NITKI 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn. „TRASA CZERWONEJ 

NITKI” wg następującego opisu: 

Miejsce realizacji imprezy – Amfiteatr Kadzielnia, Kielce.  

Termin realizacji imprezy - 9 czerwca 2018 r. 

Orientacyjna liczba uczestników - 5 000 osób. 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA: 

• event zostanie zorganizowany jako impreza masowa, będzie przeprowadzony  

z zastosowaniem wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz stosownych 

rozporządzeń, pozwalających zrealizować imprezy na najwyższym poziomie, 

• na imprezę obowiązywać będzie wstęp wolny, 

• wstęp może być limitowany ze względów bezpieczeństwa, 

• wykonawca będzie odpowiedzialny za proces organizacji imprezy począwszy  

od zaplanowania systemu wejścia gości oraz samej realizacji, gdzie kluczowe będzie zadbanie 

o bezpieczeństwo oraz komfort uczestników/gości (wszystkie wymienione plany 

sporządzane będą przez specjalistów), 

• scenariusz imprezy będzie zbudowany wokół idei Czerwonej Nitki z wykorzystaniem 

interaktywnej aplikacji dostępnej przez platformę www.twojakrew.pl, 

• podczas imprezy obecna będzie ekipa foto/video (wyposażona w dron z możliwością 

rejestracji audio-video), która zarejestruje materiał video do wykorzystania na You Tube oraz 

materiał foto do wykorzystania na Facebook’u; opracowane graficznie zdjęcia zostaną 

przekazane Zamawiającemu w terminie najpóźniej 2 dni po evencie, 

• wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie atrakcje eventu były bezpłatne, w pełni 

bezpieczne, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

OPIS KONCEPCJI IMPREZY: 

Impreza będzie wydarzeniem o charakterze pikniku rodzinnego zaczynającego się w godzinach 

popołudniowych i trwającego do wieczora. 

Przestrzeń imprezy powinna być podzielona na kilka stref edukacyjno - rozrywkowych. Strefy 

powinny być przypisane do kategorii wiekowych uczestników. Wśród stref powinny się pojawić  

też takie, w których tematem aktywności/animacji/zabaw będzie czerwona nitka. W strefach 

dedykowanych dorosłym należy skupić się na aktywnościach powiązanych z krwiodawstwem.  

 

OBSŁUGA MEDIALNA: 

Wykonawca zapewni obsługę medialną na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wydarzeniem 
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w kwestii wypromowania ww. akcji eventowej poprzez m.in.: 

1) organizację biura prasowego wydarzenia, 

2) opracowanie oraz wysyłkę elektronicznego zaproszenia do dziennikarzy i fotoreporterów 

wraz z follow up’, 

3) przygotowanie co najmniej 3 profesjonalnych informacji prasowych o wydarzeniu, 

4) dbałość o press pack i serwis fotograficzny, 

5) akredytację mediów i organizację wywiadów, publikacji o evencie, 

6) follow up’ po wydarzeniu, dostarczenie mediom relacji i fotorelacji, 

7) przygotowanie video relacji z wydarzenia, 

8) nagłośnienie wydarzenia w social mediach oraz w internecie. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania akceptacji  

od Zamawiającego treści informacji przekazywanych do mediów oraz planowanego miejsca 

i  terminu ich publikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypromowania wydarzenia na co najmniej 3 tygodnie przed 

ustalonym terminem imprezy, co najmniej w poniższych mediach: 

media 
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relacje po 
wydarzeniu 

m
e
d

ia
 

o
g

ó
ln

o
p

o
ls

k
ie

 

te
le

w
iz

ja
 

Wykonawca 

przeprowadzi min. 

3 audycje w 

ogólnopolskich 

stacjach 

telewizyjnych. 

3 

Około (+/- 2 
dni): 2 tygodnie, 
1 tydzień, 3 dni 

przed 
wydarzeniem. 

1 

do 7 dni po 
wydarzeniu 

ra
d
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VOX fm, RMF 
Maxx, Polskie 

Radio, RMF FM, 
Radio ZET, Radio 
ESKA, Radio PIN, 
TOK FM, Radio 
Złote Przeboje 

5 

Około (+/- 2 
dni): 3 tygodnie, 
2 tygodnie, 10 

dni, 1 tydzień, 3 
dni przed 

wydarzeniem 
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Wykonawca 
przeprowadzi min. 

2 publikacje w 
prasie 

ogólnopolskiej 

2 

Około (+/- 2 
dni): 1 tydzień, 

2 dni przed 
wydarzeniem. 
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Informacje muszą 
zostać 

zamieszczone na 
stronach głównych 

portali 
internetowych 

takich jak: Onet, 
Interia, WP, o2, 

gazeta.pl. 

5 
Od 10 do 2 dni 

przed 
wydarzeniem. 
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Np. TVP3 Kielce, 
Telewizja 

Świętokrzyska, 
Sandomierz TV. 

5 

Około (+/- 2 
dni): 3 tygodnie, 
2 tygodnie, 10 

dni, 1 tydzień, 3 
dni przed 

wydarzeniem 

2 

ra
d

io
 Np. Polskie Radio 

Kielce, Radio 
Kielce, Radio eM 

Kielce. 

100 

3 tygodnie 
przed 

wydarzeniem 
(emisje 

zintensyfikowan
e w tygodniu 

poprzedzającym 
wydarzeniem) 

2 

p
ra

sa
 

Np. Echo Dnia, 
Gazeta Wyborcza 

Kielce, Gazeta 
Ostrowiecka, 

Tygodnik 
Starachowicki, 
Wiadomości 

Świętokrzyskie, 
Ekstra Kielce. 

5 

3 tygodnie 2 
tygodnie, 1 

tydzień, 5 dni, 2 
dni przed 

wydarzeniem 

2 

in
te

rn
e
t Strony internetowe 

lokalnych władz, 
samorządów i 

instytucji. 

40 

3 tygodnie 
przed 

wydarzeniem 
(emisje 

zintensyfikowan
e w tygodniu 

poprzedzającym 
wydarzenie) 

5 

Suma   165  12  

 

Dodatkowe nośniki komunikacji: 

1. Fanpage ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” – rozpoczęcie 

komunikacji na co najmniej 4 tygodnie przed wydarzeniem: 
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 4 tygodnie przed wydarzeniem – minimum 4 posty tygodniowo z grafikami, 

 3 tygodnie przed wydarzeniem – minimum 3 posty tygodniowo z grafikami, 

 2 tygodnie przed wydarzeniem – minimum 3 posty tygodniowo z grafikami, 

 1 tydzień przed wydarzeniem – codzienne posty z grafikami, 

 przygotowanie komunikacji wraz z grafiką co najmniej 1 konkursu tematycznego 

promującego ogólnopolski event w Kielcach. 

 

Cel nadrzędny: nagłośnienie ogólnopolskiego eventu „Trasa Czerwonej Nitki” w Kielcach, 

promującego honorowe krwiodawstwo, zachęcenie i zmotywowanie fanów do dyskusji na temat 

„TCN” w Kielcach oraz uczestnictwa w evencie. 

 

Założenia do przygotowania komunikacji: 

1) Otwarta, przyjazna i sympatyczna komunikacja w formie pierwszej osoby. 

2) Propozycja inicjowania rozmowy z fanami: 

a) angażowanie do uczestnictwa w podejmowanych działaniach, 

b) zachęcanie do uczestnictwa w evencie promującym honorowe krwiodawstwo, 

c) bazowanie na pozytywnych emocjach. 

2. Wyklejenie tylnej powierzchni 2 autobusów kursujących na terenie Kielc na okres 1 miesiąca 

przed planowanym wydarzeniem. 

3. Środki komunikacji miejskiej - odpowiedzialne RCKiK w Kielcach – nie podlega kosztorysowaniu. 

4. Wykonawca przygotuje i wyprodukuje materiały informacyjne o evencie: 

1) ulotka - 22 800 szt.: 4 strony, format DL, kolor 4+4, papier kreda mat 130 g - wg 

poglądowego wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 

2) plakat 1 351 szt.: format B1 - 252, format B2 - 349, format A3 - 250, kolor 4+0, papier 

kreda co najmniej 170 g - wg poglądowego wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 

3) zaproszenie elektroniczne na wydarzenie (do zamieszczenia na stronach internetowych  

i do wysyłki za pośrednictwem e-mail), 

4) zaproszenie drukowane wraz z kopertą – 100 szt., format DL, kolor 4+4, papier kreda mat 

min. 200 g, zgodne z kolorystyką pozostałych materiałów poligraficznych (plakat, ulotka), 

5) skrócony scenariusz wydarzenia do dystrybucji podczas eventu – 2 500 szt., format A6, 

kolor: 4+4,  

6) identyfikatory: dla Organizatorów, VIP, Mediów – 120 szt. 

7) 500 szt. plakatów i 5 000 szt. ulotek Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać  

do oplakatowania oraz do kolportażu ulotek - przed i w trakcie imprezy - na terenie miasta 

Kielce (w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach miasta, w tym na tzw. słupach 

ogłoszeniowych – 7 słupów na terenie miasta Kielce), na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Kielcach i okolic (Skarżysko – Kamienna, Opatów, Starachowice, Busko-Zdrój, 

Włoszczowa, Jędrzejów, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Sandomierz, Górno, 

Daleszyce, Sobków, Strawczyn). Plakaty należy umiesić w najbardziej widocznych i 

uczęszczanych miejscach ww. miast, w tym także na tzw. słupach ogłoszeniowych, zgodnie 

z postanowieniami SIWZ. Wykaz miejsc rozmieszczenia plakatów oraz planowany termin 

ich ekspozycji i demontażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, 

8) do 23 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz NCK zostaną dostarczone 
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następujące materiały: 

a. 851 szt. plakatów,  

b. 17 800 szt. ulotek,  

Wg poniższego rozdzielnika: 

 

L.p. RCKiK 
Plakat Ulotka 

A3 B1 B2 Nakład 

1. Białystok     15 100 

2. Bydgoszcz     20 100 

3. Gdańsk     30 100 

4. Kalisz   15   100 

5. Katowice 20     200 

6. Kielce  150 50  150  15 000 

7. Kraków     20 200 

8. Lublin 30     100 

9. Łódź   25   100 

10. Olsztyn   10   100 

11. Opole   7   100 

12. Poznań 40     200 

13. Racibórz     20 100 

14. Radom   40   100 

15. Rzeszów   30   100 

16. Słupsk   30   100 

17. Szczecin 10 15   100 

18. Wałbrzych     25 100 

19. Warszawa     20 200 

20. Wrocław   30   200 

21. Zielona Góra     20 100 

22. WCKiK      9 100 

23. CKiK MSWiA     10 100 

24. NCK     10 100 

 

ORIENTACYJNY PRZEBIEG WYDARZENIA: 

Uczestnicy zostaną zaproszeni na godzinę 14:00. Na terenie eventu znajdować się będą główne 

elementy: scena i strefy aktywności, w tym strefa, w której staną Mobilne Punkty Pobierania Krwi. 

Prowadzący będzie zachęcać do wizyt w Mobilnym Punkcie Pobierania Krwi. 

Ulotkowicze będą rozdawać materiały - ulotki dot. akcji „Twoja krew, moje życie”. 

Prowadzący powie o tym, że TRASA CZERWONEJ NITKI będzie kontynuowana w innym mieście 

Polski i poinformuje o aplikacji, dzięki której mieszkańcy innych miast będą mogli ściągnąć kolejny 
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przystanek trasy do swojego miasta, a także będą mogli śledzić dalsze losy trasy i włączać się  

we wszystkie inne aktywności w ramach akcji „Twoja krew, moje życie”. 

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY SCENARIUSZA IMPREZY 

1. Gotowość przestrzeni eventu.  

2. Otwarcie przestrzeni eventu dla uczestników. Schodzenie się gości, ulotkowicze rozdają 
bransoletki oraz pinsy/przypinki przy wejściach. Czynne Mobilne Punkty Pobierania Krwi. 

3. Powitanie ze sceny przez konferansjera. Konferansjer mówi krótko o następujących 
zagadnieniach: 

a) idea akcji „Twoja krew, moje życie”, 
b) mechanizm wybierania miast do TRASY CZERWONEJ NITKI, 
c) aplikacja TRASA CZERWONEJ NITKI i jej główne funkcjonalności,  
d) zaproszenie do strefy, w której stoją Mobilne Punkty Pobierania Krwi, gdzie 

chętni, pełnoletni i zdrowi uczestnicy eventu mogą oddać krew. 

4. Zaproszenie na scenę przedstawicieli publicznej służby krwi - krótkie wystąpienie o idei akcji 
i zachęcenie wszystkich do włączenia się w akcję i „chwycenia Czerwonej Nitki”. 

5. Konferansjer dziękuje przedstawicielom publicznej służby krwi za wystąpienie. Zachęca 
zebranych do pozostania do końca eventu w Amfiteatrze. Zapowiada koncert zespołu 
supportującego. 

6. Koncert zespołu supportującego. 

7. Prowadzący mówi ile osób zgłosiło się do Mobilnych Punktów Pobierania Krwi oraz ilu z 
nich oddało krew, zachęca kolejnych. 

8. Zapowiedź koncertu „Gwiazdy”. 

9. Koncert „Gwiazdy”. 

10. Konferansjer zapowiada kolejną edycję TRASY CZERWONEJ NITKI i wyjaśnia co trzeba 
zrobić/jak można wpłynąć na wybór kolejnego miasta do TRASY. 

11. Podziękowania od konferansjera dla wszystkich uczestników wieczoru. 

12. Zakończenie eventu. 

 

Powyżej wskazano główne elementy scenariusza wydarzenia. Do obowiązków Wykonawcy należeć 

będzie zaproponowanie innych elementów, które uatrakcyjnią wydarzenie, np. konkursy, quizy, 

warsztaty dla uczestników eventu aktywizujące i integrujące Krwiodawców oraz innych dorosłych 

uczestników eventu, w tym atrakcje oparte na rywalizacji i współzawodnictwie, np.: 

• rzut piłką do kosza/bramki, 

• rzut podkową, 

• wyścigi na trójkołowcach/slalom 

• rzuty karne, 

• przeciąganie liny, 

• mocowanie na rękę, 

• kręcenie hula-hop. 
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Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty propozycję co najmniej 5 aktywności  

w zakresie aktywizacji/integracji krwiodawców i uczestników eventu wraz z ich opisem i sposobem 

komunikacji podczas eventu, które odbędą się na scenie oraz na terenie eventu (opisy powinny 

zawierać rodzaj konkurencji, sposób jej przeprowadzenia, informowanie o konkurencji – zachęcenie 

do wzięcia udziału). Należy uwzględnić ukształtowanie terenu i dostępną powierzchnię. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

I. UZYSKANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 

W celu uzyskania zgody Wykonawca przygotuje/uzyska wszystkie stosowne opinie i zezwolenia 

właściwych urzędów, instytucji i innych podmiotów, które są wymagane przy realizacji zadania, m.in.: 

a) opinia Komendanta Rejonowego/Wojewódzkiego Policji, 

b) opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, 

c) opinia Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 

d) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

e) graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem: 

 miejsca, na którym odbywać się będzie impreza,  

 dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla 

pojazdów służb ratowniczych i Policji,  

 punktów pomocy medycznej,  

 punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych,  

 punktów informacyjnych,  

 lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych,  

 lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej,  

 lokalizacji innych punktów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu 

lub terenu,  

 rozmieszczenia służb porządkowych i służb informacyjnych,  

 rozmieszczenia osób na imprezie oraz ewentualnym podziale osób na sektory,  

 rozmieszczenia punktów gastronomicznych,  

 lokalizacji sanitariatów, 

f) instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 

w miejscu i w czasie imprezy masowej, 

g) informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, 

h) informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

i) informacja o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia 

służby porządkowej oraz służby informacyjnej,  

j) wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi 

dokumentami,  

k) informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej, 

l) informacja o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,  

m) informacja o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę masową o podwyższonym ryzyku,  

n) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go 

uczestnikom imprezy masowej,  

o) regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o udostępnieniu go uczestnikom imprezy,  

p) pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,  
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q) informacja o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w 

zabezpieczeniu imprezy,  

r) polisa ubezpieczeniowa, 

s) wypis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

t) ewentualne zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienie w ruchu lub 

wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (zamknięcie jednego pasa ruchu na al. 

Legionów). 

 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia, w imieniu własnym, umowy najmu 

powierzchni pod event – amfiteatr Kadzielnia oraz uiszczenie wszelkich opłat wynikających z tego 

tytułu.   

 

II. DO ZADAŃ WYKONAWCY BĘDZIE NALEŻAŁO ZAPEWNIENIE I 

KOORDYNACJA 

1. TRANSPORT 

a) kontrola przemieszczania się publiczności w trakcie imprezy, 

b) organizacja rozchodzenia się publiczności i współpraca z instytucjami miasta (Straż Miejska i 

Policja), 

c) planowanie w zakresie informowania publiczności, 

d) zarządzanie sytuacjami kryzysowymi/drogi ewakuacji, 

e) zapewnienie i koordynacja transportu autokarowego (w obie strony) z 21 CKiK 

na miejsce eventu (21 autokarów, liczba miejsc w każdym autokarze co najmniej 45), wraz z 

zapewnieniem ubezpieczenia osób na czas imprezy i podróży oraz wyżywieniem pasażerów (w 

obie strony). Wyżywienie dla osób podróżujących autokarami: 

 ciepły obiad (zupa, drugie danie - 30% obiadów jarskich, 70% obiadów mięsnych) -  

podczas wydarzenia, 

 suchy prowiant na drogę. Należy przygotować 2 zestawy na podróż dla każdego pasażera 

oraz kierowcy. Każdy zestaw musi zawierać co najmniej: 1 kanapka, baton, owoc, 

niegazowana woda mineralna (0,5 l.), 

 woda mineralna - w każdym autokarze. Należy zapewnić niegazowaną wodę mineralną - co 

najmniej 2 butelki (0,5 l.) wody dla podróżującego autokarem w każdą ze stron, 

 dodatkowo Wykonawca zapewni dla krwiodawców z województwa świętokrzyskiego  

(50 osób) wyżywienie podczas wydarzenia - ciepły obiad (zupa, drugie danie - 30% 

obiadów jarskich, 70% obiadów mięsnych). 

2. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

a) zorganizowany, wydzielony oraz odpowiednio i czytelnie oznakowany punkt medyczny - 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (np. namioty, tablice informacyjne, wyposażenie),  

b) zabezpieczenie medyczne według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym 

imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181): 

 dwuosobowy patrol ratowniczy wyposażony w torbę ratunkową oraz środki łączności 

bezprzewodowej, 

 Karetka Podstawowa w składzie: trzy osoby uprawione do czynności ratunkowych w tym 
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lekarz, dodatkowo kierowca. 

 

3. ZAPLANOWANIE INFRASTRUKTURY 

a) wygrodzenia - profesjonalne systemy wygrodzeń zabezpieczające i organizujące przestrzeń, 

ograniczające dostęp do stref VIP i backstage; płotki i barierki wygrodzą wyraźnie teren 

imprezy, pozwolą na kontrolę wejścia uczestników imprezy, oddzielą konkretne strefy i punkty, 

a także zabezpieczą teren wokół sceny przed wejściem osób nieupoważnionych, 

b) sanitariaty - specjalnie wyznaczona i oznaczona przestrzeń spełniająca warunki higieniczno - 

sanitarne, określane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, dostępna dla wszystkich 

uczestników imprezy - min. 30 sanitariatów oraz min. 15 umywalek z bieżącą wodą, 

c)  kolejkowanie publiczności: 

 przeglądanie bagażu, odzieży wchodzących w celu nie dopuszczenia do wniesienia 

przedmiotów zabronionych (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych),  

 uniemożliwienie wejścia osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem narkotyków  

i środków psychotropowych, odmawiających poddaniu się przeglądowi bagażu i odzieży,  

 utrzymanie drożności drogi przejazdowej w przypadku zarządzonej ewakuacji lub działań 

sił policyjnych zmierzających do przywrócenia naruszonego ładu i porządku publicznego,  

 odcięcie dostępu na backstage — dla osób nieuprawnionych, 

 

d) zarządzanie tłumem: 

 zapobieganie panice, 

 sprawne kierowanie ewakuacją zgodnie z planem ewakuacji,  

 utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych,  

 udzielanie pomocy osobom potrzebującym, 

 

e) gwiazdy i VIP’y 

 wyznaczanie i zabezpieczanie dróg przejazdu gwiazd, przy ścisłej współpracy  

z managementem artysty,  

 ochrona osobista gwiazd i innych VIP’ów, 

 

f) gastronomia: 

 zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej uwzględniającej płatną gastronomię 

dla wszystkich grup wiekowych uczestników imprezy, 

g) sprzątanie: 

 zapewnienie osób sprzątających teren imprezy i tereny przyległe zanieczyszczone w jej 

wyniku i sprzątania oraz wywozu nieczystości,  

 stałe utrzymanie porządku i higieny, 

 

h) energia elektryczna/przyłącza: 

 uwzględnienie niezbędnych przyłączy elektrycznych (wraz z dodatkowym oświetleniem 

terenu jeśli będzie konieczne),  

 zapewnienie obsługi uprawnionego elektryka w trakcie montażu i demontażu urządzeń 
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oraz dyżuru podczas imprezy,  

 zapewnienie najazdów kablowych FOH — korytarz kablowy oraz inne zabezpieczenia 

kabli, 

 

i) zapewnienie pracowników ochrony w trakcie imprezy min. 62 osoby, 

j) zapewnienie pracowników ochrony na czas montażu, w tym zabezpieczenie sprzętu 

technicznego przed osobami postronnymi, 

Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca na etapie składania oferty przedstawił wstępny plan 

zagospodarowania terenu pod event (Amfiteatr Kadzielnia). Oprócz wymienionych w OPZ stref 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo uwzględnić miejsce dla 5 gmin z woj. świętokrzyskiego 

(każda z gmin – wymaga przestrzeni dla namiotu o wymiarach ok. 3mx3m). Poglądowa mapa 

wizualizacji terenu zewnętrznego stanowi załącznik do OPZ. 

III. WYKONAWCA SPEŁNI NASTĘPUJĄCE WARUNKI TECHNICZNE 

UMOŻLIWIAJĄCE WYSTĘPY NA SCENIE 

Zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia i obsługi technicznej oraz cateringu, zgodnie z wymogami 

artystów oraz płotków/barierek odgradzających scenę. 

SCENA 
Amfiteatr dysponuje sceną o powierzchni 1 129,9 m2. Pod sceną znajdują 

się garderoby (15 szt. o powierzchni 538 m2) oraz sale konferencyjne. 

ZADASZENIE 

SCENY 

Amfiteatr dysponuje stałym zadaszeniem sceny i rozkładanym zadaszeniem 

nad widownią.  

NAGŁOŚNIENIE 

 stereofoniczne, trójdrożny (lub czterodrożny) system nagłaśniający 

odpowiedni dla danej widowni – zapewniający równomierne pokrycie 

całej widowni dźwiękiem tej samej, wysokiej jakości, 

 system ElectroVoice liniowy XLC DVX  szt. 18, XSub EV szt. 12, 

końcówki TG7 i CP4000 EV, procesory główne Dx46 EV (lub 

równoważny), 

 do systemu głównego Frontfill i Outfill  EV (lub równoważny), 

 do zawieszenia systemu wyciągarki elektryczne 1T, 

 mikser główny, 

 mikser monitor, 

 monitory, 

 mikrofony zgodnie z riderem Gwiazdy + do obsługi imprezy. 

 

OŚWIETLENIE 

 Mac 700 szt. 10/lub równoważne  

 Pointe Robe szt. 18 /lub równoważne 

 Robin Wash 800 szt. 20 /lub równoważne 

 Sunstrip act szt 12 /lub równoważne 

 Atomic szt. 4 /lub równoważne 

 Blinders szt. 6 /lub równoważne 
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 Dimmer /lub równoważne 

 Spot duży 1200HMI /lub równoważny 

 Haizer MDG + fun szt. 2 /lub równoważne 

 Konsola Grand MA 2 Light /lub równoważna 

 

Wykonawca powinien określić maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną na minimum 

miesiąc przed terminem imprezy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały sprzęt, który będzie użyty do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

IV. WYKONAWCA ZAPEWNI RÓWNIEŻ EKIPĘ VIDEO W SKŁADZIE 2 OSÓB, 

WYPOSAŻONĄ W SPRZĘT: 

SPRZĘT kamera Full HD, profesjonalny statyw, dron z możliwością nagrywania video 

full HD. 

MONTAŻ stacja robocza z oprogramowaniem Adobe Premiere (licencja na cały pakiet 

Adobe) lub równoważny. 
 

V. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Oznakowanie obszaru imprezy: 

a) elementem wizualnym organizującym przestrzeń imprezy i stanowiącym wyraźny motyw 

przewodni wszystkich wykorzystanych materiałów będzie czerwona nitka i logo akcji 

„Twoja krew, moje życie”. Na płotkach otaczających teren imprezy wykorzystana 

zostanie taśma z folii z logo akcji.  

 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy taśmę do oznakowania przestrzeni eventu.  

b) oznakowanie gości - goście wchodząc na teren imprezy otrzymają: 

 kolorowe, silikonowe bransoletki z logo akcji 

 pinsy z grafiką nawiązująca do eventu (mapka z zaznaczonym miejscem eventu – 

Kielce oraz data wydarzenia). 

Będzie to sposób na oznaczenie uczestników imprezy, a także trwały gadżet 

pozwalający na pokazanie wsparcia dla idei krwiodawstwa. Uczestnicy imprezy 
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nosząc opaski po zakończeniu eventu, będą żywym nośnikiem informacji o akcji w 

swoich środowiskach. 

 

  

Poglądowa wizualizacja 

SPECYFIKACJA OPASKA SILIKONOWA: 

 szerokość: ok. 12 mm, 

 obwód: ok. 202 mm, 

 materiał: silikon, 

 kolor: biały (3 000 szt.) i czerwony (3 000 szt.), 

 logo: tłoczone i wypełnione kolorem (czerwonym na białej opasce, białym na czerwonej 

opasce), 

 ilość: 6 000 szt. 

 

SPECYFIKACJA PINS/PRZYPINKA: 

 materiał: metal 

 średnica ok. 5 cm. 

 rodzaj zapięcia: motylek zatrzaskowy 

 ilość: 6 000 szt. 

 

 
 

Poglądowa wizualizacja 

 

c) oznakowanie sceny - na scenie zostaną umieszczone bannery i/lub flagi wykorzystujące 

motyw graficzny akcji „Twoja krew, moje życie” z czerwoną nitką.  

 

Zamawiający przekaże banner frontowy + 2 flagi na konstrukcję przednią o parametrach:  

 

BANNER FRONT: 

• szerokość: 10 m, wysokość: 1,5 m, 
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• mocowanie: okółkowany z każdej strony, 

FLAGI BOCZNE: 

• szerokość: 0,8 m, wysokość: 4,5 m, 

• mocowanie: okółkowany na dole i na górze, 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

      BANNER GÓRNY: 

 

• szerokość: 20 m, wysokość: 2 m.  

• mocowanie: usztywniony, okółkowany na dole i na górze, który można podpiąć pod 

wyciągarki, odciągi, przymocowany do rusztowania. 

 

2. Uregulowanie wszelkich opłat wymaganych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, w tym 

opłacenie ZAIKS, a także kosztów pokrewnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa  

(w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności  

oraz ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie.  

4. Po zakończeniu imprezy niezwłoczne zdemontowanie obiektów towarzyszących, nagłośnienia  

i oświetlenia oraz uprzątnięcie terenu imprezy oraz terenów przyległych z zanieczyszczeń 

pozostałych po imprezie.  

5. Wykonawca będzie Organizatorem imprezy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych i do Jego obowiązków należy wypełnienie wszelkich obowiązków organizatora 

imprezy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160, t.j.), co obejmuje również zapewnienie ochrony na czas 

imprezy, zapewnienie sanitariatów i płotków ochronnych. 

6. Obowiązek Wykonawcy dotyczący organizacji, zabezpieczenia, a także kompleksowej oprawy  

i obsługi obejmuje zarówno koncerty, jak również wszelkie inne atrakcje, np. strefę dla dzieci, 

strefy ze stoiskami i animacje, konkursy, quizy, warsztaty, pokazy, które będą miały miejsce  

w trakcie imprezy. 

7. Odpowiedzialność organizatora za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprezy, 

określona przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych spoczywa na Wykonawcy. 

8. Wykonawca wyprodukuje wszystkie materiały niezbędne do oznakowania eventu  

oraz uczestników w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

VI. WYKONAWCA ZAPEWNI NASTĘPUJĄCYCH ARTYSTÓW 

1. DJ — profesjonalnego DJ’a: osobę prowadzącą imprezę pod kątem muzycznym. 

Wymagania: 

a) DJ musi grać zróżnicowany repertuar, który zadowoli gust uczestników imprezy  

we wszystkich przedziałach wiekowych. 
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2. KONFERANSJER - profesjonalnego konferansjera: osobę prowadzącą imprezę, 

przeprowadzającą konkursy, opowiadającą o występujących zespołach. 

Wymagania: 

a) doświadczenie w przeprowadzeniu min. 5 imprez plenerowych o liczbie uczestników  

co najmniej 2 000, 

b) osoba łatwo nawiązującą kontakt z publicznością, 

c) umiejętność reagowania na gorąco na reakcje, pytania publiczności, zarówno 

dorosłych, jak i dzieci. 

3. ZESPÓŁ SUPPORTUJĄCY - zespół supportujący, który zagra koncert o czasie trwania min. 

60 minut. 

Wymagania: 

a) zespół musi grać zróżnicowany repertuar, który zadowoli gust uczestników 

imprezy we wszystkich przedziałach wiekowych, 

b) zespół musi posiadać lidera, który w trakcie koncertu będzie nawiązywał kontakt  

z publicznością, zachęcał do wspólnej zabawy, 

c) zespół musi być rozpoznawalny w Polsce,  

d) w przypadku zespołu utwory muszą być publikowane w ogólnopolskich stacjach 

radiowych. 

 

4. ZESPÓŁ GWIAZDA - zespół gwiazda, który zagra koncert o czasie trwania min. 60 minut. 

Wymagania: 

1) zespół musi być szeroko rozpoznawaną w Polsce gwiazdą funkcjonującą na rynku 

min. 2 lata, 

2) zespół musi być gwiazdą obecną w mediach masowych mającą na koncie min. 

10 występów na plenerowych imprezach masowych, 

3) w ramach repertuaru koncertowego zespołu muszą się znaleźć min. 3 utwory 

znajdujące się na playlistach ogólnopolskich stacji radiowych,  

4) zespół musi znajdować się na wysokich pozycjach w ogólnopolskich rankingach dla 

których kryterium jest popularność wykonawcy na podstawie ilości fanów  

na Facebook'u, co najmniej 80 000 polubień oficjalnego fanpage gwiazdy,  

5) zespół musi wykonywać muzykę zachęcającą do zabawy, skierowaną do szerokiej 

grupy odbiorców. 

 

Wykonawca, w terminie 7 dni od podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji,  

co najmniej trzy propozycje co do osoby prowadzącej imprezę (konferansjera), co do „Gwiazdy”  

i zespołu supportującego. Propozycje muszą być zgodne z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i poprawek do przedstawionych 

propozycji. W przypadku Zespołu supportującego oraz Gwiazdy – Wykonawca zobowiązany  

jest przedstawić propozycje inne, niż te które występowały podczas eventu Trasa Czerwonej Nitki  

w Warszawie oraz w Szczecinie. 

 

VII. WYKONAWCA WYDZIELI I ZORGANIZUJE NASTĘPUJĄCE STREFY W 

RAMACH TERENU IMPREZY 

Planowane harmonogramy poszczególnych stref są umowne i mogą ulec zmianie po ustaleniach  
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z Zamawiającym. 

1. STREFA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W każdej strefie powinny znaleźć się stanowiska umożliwiające gry, zabawy, rywalizację  

z wykorzystaniem urządzeń i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorów i/lub animatorów. 

W przypadku kategorii wiekowych poniżej 13 roku życia przebieg atrakcji powinien wymagać 

uczestnictwa zarówno dziecka, jak i rodzica (integracja). 

Każda atrakcja powinna mieć co najmniej 1 animatora w zależności od trudności zajęć  

oraz wymaganego wsparcia i zabezpieczenia dla osób korzystających. 

Wszyscy animatorzy powinni być ubrani w jednakowe koszulki z logo akcji. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący  

i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. 

Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych  

do realizacji programu strefy leżą po stronie Wykonawcy. 

W strefach powinny znaleźć się atrakcje (stanowiska) dla dzieci w wieku 3 - 18 lat w podziale  

na kategorie wiekowe: 

 3 - 6 lat, 

 7 - 10 lat, 

 11 - 14 lat, 

 15 -18 lat. 

Atrakcje dla dzieci i młodzieży powinny zostać podzielone na dwie części: animacyjną oraz 

urządzenia i atrakcje. 

1) Część animacyjna: 

A. Blok gier ruchowych: 6 stanowisk (4 dla każdej grupy wiekowej i 2 dla rodzin z dziećmi) - 

animatorzy na poszczególnych stanowiskach przeprowadzą gry i zabawy z wykorzystaniem 

piłek, hula-hop, ringo i innych akcesoriów, a także zabawy tematyczne związane z czerwoną 

nitką. 

Przykładowe zabawy w podziale na grupy wiekowe: 

 dzieci 3-6 lat: zabawy w kręgle, podrygi taneczne, zamiatanie kolorowych piłek,  

np. do bramki, zgadula,  

 dzieci 7-10 lat: rzut do celu, np. kapeluszem na kij, skoczna piłka, skakanka,  

 dzieci 11-14 lat: slalom, skoki w workach,  

 rodzice z dziećmi: potrójne spodnie, „kto dłużej” - piłka trzymana miedzy nogami 

rodzica i dziecka, przeciąganie liny, slalom z zawiązanymi oczami (rodzic nawiguje 

dziecko),  

 młodzież 15-18 lat: tenis dwuręczny, tor przeszkód. 

 

OBSŁUGA: 6 animatorów 

B. Blok artystyczno - plastyczny: 5 stanowisk: stanowiska do rysowania, lepienia w glinie, 

ciastolinie, malowania farbkami, malowanie twarzy. 
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OBSŁUGA: 5 animatorów 

C. Blok zabaw: 5 animatorów mobilnych - klaun modelujący balony lub bańki, animatorzy 

w kostiumach kropelek, mimowie. 

OBSŁUGA: 5 animatorów 

NA KAŻDYM STANOWISKU STREFY Wykonawca zapewni materiały, sprzęt, rekwizyty 

umożliwiające przeprowadzenie zabaw wymienionych w punktach A, B, C. 

Planowany harmonogram działania części animacyjnej: 

13.30 Gotowość strefy dla dzieci, animatorzy przy stanowiskach. 

14.00 Otwarcie strefy dla chętnych. 

14.00- 20.00 Animatorzy przy wszystkich stanowiskach aktywnie zachęcają dzieci i rodziców do 

brania udziału w zabawach i aktywnościach plastycznych. 
20.00 Zamknięcie strefy. 

Komentarz 

Przeprowadzone przez animatorów zabawy powinny być dostosowane do liczby i wieku dzieci 

pojawiających się w danym momencie w strefie. Animatorzy powinni elastycznie dopasowywać 

program animacji do zaistniałego zapotrzebowania oraz na bieżąco i kreatywnie reagować na odzew 

uczestników zabaw, tak aby dostosować je najlepiej do aktualnej sytuacji w strefie. 

2) Część urządzeń i atrakcji: 

 minimum 3 urządzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dających możliwość wspólnej 

zabawy kilku osobom jednocześnie, np.: 

 dmuchane zjeżdżalnie i suchy basen dla najmłodszych,  

 urządzenia do zabaw sprawnościowych i akrobatycznych,  

 urządzenia do gier zespołowych - dedykowane zarówno dla dzieci, młodzieży jak  

i dorosłych,  

 urządzenia do wspólnego korzystania dla rodzin z dziećmi. 

 

OBSŁUGA: minimum 1 osoba do każdego urządzenia. 

 

PRZYKŁADOWE URZĄDZENA I ATRAKCJE 

 Dmuchane zjeżdżalnie 

  

 Suchy Basen 
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 Symulator Surfingu 

 

 

2. STREFA FOTOBUDKI  

 

W strefie foto powinny znaleźć się 2 fotobudki. Uczestnicy imprezy będą mogli zrobić sobie 

zdjęcia. Na wszystkich zdjęciach powinien być symbol czerwonej nitki i logo akcji. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji flash mob z wykorzystaniem 

opisu akcji: 

OPIS KONCEPCJI AKCJI  

 flash mob będzie wykorzystywał motyw czerwonej nitki i / lub motyw czerwonej kropli, 

 mechanizm musi zakładać zaangażowanie jak największej liczby osób – przez 

zaangażowanie można rozumieć również filmowanie / fotografowanie  flash moba  

i publikowanie relacji na portalach społecznościowych.  

Animatorzy będą zapraszali uczestników do robienia sobie zdjęć – pojedynczo, w parach,  

w grupach. Zdjęcia będą zawsze drukowane z logo akcji i z motywem czerwonej nitki.  

Obok fotobudki ustawiona zostanie prosta konstrukcja, na której zostanie rozwieszony czerwony 

sznurek ze zwykłymi spinaczami. Będzie to wyraźne zaproszenie do zawieszenia zdjęć na sznurku.  

Po wydrukowaniu zdjęcia animator będzie odcinał jedno z zestawu (zazwyczaj fotobudka robi min. 3 

ujęcia) i wieszał je lub zachęcał do powieszenia na czerwonym sznurku.   

W ten sposób będzie powstawała „galeria połączonych czerwoną nitką”.  

OBSŁUGA: 

2 osoby techniczne 

1 animator. 

Harmonogram funkcjonowania strefy: 
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13:30   Gotowość strefy dla uczestników, animator na stanowisku. 

14:00 Otwarcie strefy dla chętnych. 

14:00 - 20:00 Animator aktywnie zachęca dzieci, rodziców i młodzież do wykonywania zdjęć. 

Obsługa budek instruuje jak robi się zdjęcia. Obsługa drukuje zdjęcia chętnym. 

19:45 Animator zamyka kolejkę do strefy. 

20:00 Zamknięcie strefy. 

3. STREFA Z WYKORZYSTANIEM ZABAW Z CZERWONĄ NITKĄ 

W tej strefie powstanie trawersowa konstrukcja - czworobok o wysokości ok. 2,2 m i boku ok. 10 m 

stworzy cube o powierzchni ok. 100 m2. Między bokami konstrukcji rozciągnięta zostanie czerwona 

nitka, która stworzy pajęczynę. Zadaniem Uczestników jest przedostanie się z jednego boku na drugi  

w dowolny sposób, ale tak, aby nie przerwać czerwonej nitki. 

poglądowa wizualizacja 

Szerokość: ok. 10 m, długość: ok. 10 m, wysokość: ok. 2,2 m  

Materiał: aluminium, przekrój ok. 30cm x 30cm  

Sznurek: sznurek pleciony polipropylen, średnica – ok. 5mm  

Mocowanie sznurka: sznurek wiązany do konstrukcji Waga konstrukcji: 250 - 300 kg  

OBSŁUGA: 2 animatorów 

Planowany harmonogram działania strefy: 

13:30 Gotowość strefy, animatorzy przy konstrukcji. 

14:00 Otwarcie strefy dla chętnych.  

14:00 – 20:00 Animatorzy przy konstrukcji aktywnie zachęcają dzieci, rodziców i młodzież 

do podjęcia prób w zabawach przy konstrukcji. Wyjaśniają zasady zabawy: 

należy „wejść w krwioobieg” czyli do wewnątrz konstrukcji, pomiędzy 
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nitkami w taki sposób, aby żadnej nie zerwać i przedostać się na drugą stronę 

konstrukcji. Organizują rywalizację: pojedynki na czas, pojedynki w parach, 

pojedynek na pomysłowość – kto w bardziej efektywny i nietypowy sposób 

przedostanie się z jednej strony krwioobiegu na drugą nie zrywając żadnej 

Nitki.  

20:00 Zamknięcie strefy.  

4. STREFA BEZPIECZNEJ JAZDY DLA DOROSŁYCH 

W strefie powinny znaleźć się symulatory bezpiecznej jazdy dla dorosłych - interaktywne 

urządzenia, symulujące wydarzenia, które mogą zaistnieć na drodze, uczące jak się zachować  

w niebezpiecznych sytuacjach, a także pozwalające kierowcom sprawdzić swoje umiejętności, czas 

reakcji i odruchowe zachowania w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych wydarzeń. Obsługę strefy 

powinna stanowić wykwalifikowana kadra, która przeprowadzi szkolenie i odpowie na wszystkie 

pytania. Wśród symulatorów należy uwzględnić: symulator dachowania, zderzeń, crash test VR 

Alkogogle. 

OBSŁUGA: 4 instruktorów 

Planowany harmonogram działania strefy: 

13:30 Gotowość strefy dla uczestników, animator na stanowisku. 

14:00 Otwarcie strefy dla chętnych. 

14:00-20:00 Instruktorzy aktywnie zapraszają dorosłych do strefy. Mówią o: 

 rodzajach symulatorów w strefie,  

 zasadach funkcjonowania symulatorów,  

 ryzykach, których można uniknąć szkoląc swoje umiejętności prowadzenia 
pojazdu na symulatorze, 

 prowadzą krótkie szkolenia z korzystania z symulatorów. 

20:00 Zamknięcie strefy. 

 

5. STREFA DLA MEDIÓW – sala konferencyjna amfiteatru Kadzielnia 

W strefie dla mediów, musi być przygotowany tzw. stolik prasowy, przy którym dziennikarze będą 

wpisywali się na listę oraz odbierali materiały prasowe, informujące o akcji i kampanii. Odbędzie się 

także krótka konferencja prasowa dla zaproszonych mediów. Tematem konferencji będzie 

ogólnopolska kampania społeczna „Twoja krew, moje życie” oraz realizowana w ramach niej „Trasa 

Czerwonej Nitki” w Kielcach wraz z zapowiedzią rywalizacji miast o zorganizowanie imprezy, a także 
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promowanie idei krwiodawstwa, które przełoży się na faktycznie większe oddawanie krwi  

w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce. W dalszej części trwania eventu strefa 

pozostanie do dyspozycji dziennikarzy. W strefie dyżurować będą wyznaczone osoby do kontaktu  

z mediami oraz eksperci odpowiadający na pytania dot. krwiodawstwa, wpływu oddawania krwi  

na zdrowie, etc. W strefie dostępne będą materiały informacyjne o krwiodawstwie, ogólnopolskiej 

kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”. 

Wykonawca zapewni: stół prezydialny, miejsca siedzące dla 6 osób - w ustawieniu umożliwiającym 

swobodny widok, na stole - woda mineralna, butelkowana o poj. 0,5l.  

Planowany harmonogram działania strefy: 

ŚCIANKA DO 

WYWIADÓW 

dostarcza NCK/RCKiK 

MEBLE krzesła i stoliki dla 20 osób (5 stolików i 20 krzeseł) – dostępne w ramach 

sali konferencyjnej na terenie Kadzielni. 
STÓŁ BUFETOWY dla około 20 osób, wyposażony w expres do kawy, dwa urządzenia  

z wrzątkiem, filiżanki oraz akcesoria bufetowe. Ponadto Wykonawca 

zapewni napoje (soki owocowe 100% i wodę niegazowaną), kawę 

rozpuszczalną, herbatę w torebkach oraz tzw. susz konferencyjny dla 

około 20 osób. 

KOSZE NA ŚMIECI Plastikowe - dostępne w ramach sali konferencyjnej na terenie Kadzielni. 

NAGŁOŚNIENIE 2 x kolumna aktywna EON JBL, statyw kolumnowy (lub równoważne). 

MIKROFONY 2 x mikrofon bezprzewodowy ULX Shure (lub równoważny). 

REALIZACJA 1 x mikser akustyczny, okablowanie prądowe i XLR (lub równoważny). 

OBSŁUGA 1 realizator dźwięku, 2 hostessy. 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁANIA STREFY: 

 

Do obowiązków Wykonawcy w kwestii funkcjonowania strefy dla mediów należy wyprodukowanie: 

1) teczki prasowe format A4 -20 szt., 

2) torby papierowe format A4 (białe z logotypem kampanii) — 100 szt. (torby będą wykorzystane  

do zapakowania upominków dla uczestników konkursów wręczanych na scenie), 

3) materiały prasowe - 20 szt., 

4) gadżet okolicznościowy - 20 szt. 

 

Wizualizacja ww. materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

6. STREFA VIP 

WYPOSAŻENIE STREFY: 

1 Gotowość strefy dla mediów, hostessy. 

2 Otwarcie strefy dla dziennikarzy. 

3 Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli publicznej służby krwi. 

4 Dyżur osoby merytorycznej udzielającej odpowiedzi na pytania dziennikarzy. 
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MEBLE krzesła i stoliki dla ok. 50 osób (5 stolików i 20 krzeseł) - dostępne w 

ramach sali konferencyjnej na terenie Kadzielni. 

STÓŁ BUFETOWY dla około 50 osób, wyposażony w expres do kawy, dwa urządzenia z 

wrzątkiem, filiżanki oraz akcesoria bufetowe. Ponadto Wykonawca zapewni 

napoje (soki owocowe 100% i wodę niegazowaną), kawę rozpuszczalną, 

herbatę w torebkach oraz tzw. susz konferencyjny dla około 100 osób oraz 

kanapki bankietowe (pieczywo jasne, ciemne, w podziale: 70 % mięsne, 

30% inne) dla ok. 50 osób. 

KOSZE NA ŚMIECI plastikowe - dostępne w ramach sali konferencyjnej na terenie Kadzielni. 

OBSŁUGA 2 hostessy. 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁANIA STREFY: 

7. STREFA Z MOBILNYM PUNKTEM POBIERANIA KRWI 

I CYTOMAMMOBUSEM: 

W strefie Mobilnego Punktu Pobierania Krwi powinny znaleźć się maksymalnie 2 mobilne punkty 

pobierania krwi (zapewnia RCKiK) oraz dodatkowa przestrzeń dla autobusu do przeprowadzania 

badań profilaktycznych: 

• Mobilny Punkt Pobierania Krwi — specjalistyczny pojazd umożliwiający chętnym oddanie 

krwi w trakcie trwania eventu, 

• Cytomammobus – specjalistyczny pojazd umożliwiający odwiedzającym wykonanie 

przesiewowego badania mammograficznego i cytologicznego, 

• punkt informacyjny — w którym będzie można uzyskać informacje od lekarza o tym 

kto może być Dawcą krwi, jakie są warunki i przeciwwskazania, a także ogólne 

informacje dot. zapotrzebowania na krew i jej składniki. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość dojazdu karetek operacyjnych RCKiK do strefy 

Mobilnego Punktu Pobierania Krwi. 

WYPOSAŻENIE STREFY: 

8. STREFA CATERINGOWA 

1. Zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej - przygotowanie i zapewnienie na terenie 

1 Gotowość strefy dla VIP, hostessy. 

2 Otwarcie strefy dla VIP. 

2 MOBILNE PUNKT POBIERANIA KRWI dostarcza RCKiK 

1 CYTOMAMMOBUS  

NAMIOT z dmuchanymi meblami dostarcza RCKiK 

OBSŁUGA 3 hostessy 
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objętym imprezą (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym) estetycznych punktów 

gastronomii.  

2. Punkty muszą być przygotowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i zasad 

obowiązujących w tym zakresie.  

3. W zakres obsługi wchodzi: 

• przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla, kotła, dań typu fast food oraz tzw. zdrowa 

żywność (np. owoce, warzywa, itp.), 

• sprzedaż lodów, gofrów, popcornu, prażynek, kukurydzy, itp., 

• sprzedaż napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty, 

• zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy 

oraz po jej zakończeniu. 

4. Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

5. Zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy. 

6. Zorganizowanie minimum 3 stanowisk do wydawania posiłku dla Krwiodawców. 

 

VIII. WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWEDNIĄ OBSŁUGĘ DO WSZYSTKICH 

STREF W ZAKRESIE 

ANIMATORZY DO STREF DLA DZIECI - osoby z min. 2-letnim doświadczeniem w pracy 

animatora. Wiek 20 - 35 lat, mile widziane wykształcenie lub przeszkolenie pedagogiczne. Osoby 

kreatywne, otwarte na kontakty z otoczeniem, lubiące dzieci. Potrafiące reagować ad hoc  

na zmieniające się potrzeby dzieci, ich nieprzewidziane zachowania i emocje. 

Osoby posiadające dużą cierpliwość i umiejętność komunikowania się z dziećmi w różnym wieku  

z użyciem adekwatnego języka. 

ANIMATORZY DO STREF DLA DOROSŁYCH - osoby z doświadczeniem w pracy animatora. 

Wiek 20 - 35 lat. Osoby kreatywne, otwarte na kontakty z otoczeniem, potrafiące łatwo nawiązywać 

kontakty z osobami w różnym wieku i o zróżnicowanej psychografii. 

OSOBY ROZDAJĄCE ULOTKI - osoby pełnoletnie, do 25 roku życia, np. studenci o miłym 

wyglądzie, otwarci na kontakty z ludźmi. 

Wszyscy animatorzy, hostessy, ulotkowicze powinni być ubrani w koszulki z logo akcji „Twoja 

krew, moje życie”. 

IX. WYKONAWCA ZAPEWNI MECHANIZMY ZACHĘCAJĄCE DO 

ODWIEDZANIA STREFY MOBILNEGO PUNKTU POBIERANIA KRWI I 

DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA Z ATRAKCJI EVENTU 

1. Motywowanie do oddawania krwi 

Podczas całej imprezy zachowana będzie stała komunikacja pomiędzy sceną i konferansjerem,  

a Mobilnym Punktem Pobierania Krwi. Konferansjer będzie na bieżąco informowany o tym ilu 

potencjalnych Dawców zgłosiło się do autobusu. 

Na scenie ustawione będą wysokie przeźroczyste pojemniki (walce) i kosze z czerwonymi 

plastikowymi piłeczkami. 
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Raz na pół godziny lub godzinę - w zależności od frekwencji w strefie Mobilnego Punktu Pobierania 

Krwi prowadzący będzie wrzucał do przeźroczystych walców liczbę piłek odpowiadającą liczbie 

osób, które zgłosiły się do Mobilnego Punktu Pobierania Krwi. Kolejne pojemniki zapełniane  

w miarę upływu czasu będą miernikiem rzeczywistej gotowości obecnych na evencie do pozostania 

Dawcami. 

 

 

TUBY: 

Szerokość ścianki: ok. 5 mm, średnica: ok. 0,5 m, wysokość: ok. 2 m Materiał: plexi 

PIŁECZKI: 

Średnica: ok. 12 cm 

Materiał: plastik 

Kolor: czerwone 

B/ motywowanie do zabawy. 

X. STREFA PARKINGOWA 

Do obowiązków Wykonawcy należy wydzielenie strefy parkingowej oraz oznakowanie dojścia  

na teren eventu dla: 

• obsługi technicznej wydarzenia, 

• gości, 

• VIP-ów, 

• 21 autokarów, które dowiozą krwiodawców z całej Polski. 

XI. GADŻETY 

Do obowiązków Wykonawcy należy wyprodukowanie drobnych gadżetów na event: 

1) gadżet 1: balon na patyku w kolorze białym z nadrukowanym w kolorze czerwonym 

logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej – 5 000 szt.  

2) gadżet 2: długopis „strzykawka” – 5 000 szt.   

 

Wymagania: 

 Długopis w kształcie strzykawki  

 Obudowa wypełniona czerwonym płynem 

 Długopis wykonany jest z plastiku,  

 posiada klasyczny przyciskowy mechanizm pozwalający na wysuwanie wkładu 
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 długość: ok. 13 cm 

 typ wkładu: slim-wymienny 

 kolor wkładu: niebieski 

 logo kampanii  

 
wizualizacja poglądowa 

 

3) gadżet 3: magnes na lodówkę  – 5 000 szt. 

 grubości: max 0,7 mm 

 wymiary:  średnica ok. 7 cm 

 wydruk cyfrowy full color zabezpieczenie błyszczącą folią 

 pakowanie jednostkowe w przeźroczyste woreczki foliowe 

 Projekt po stronie wykonawcy – musi zawierać hasło kampanii: „Twoja krew moje 

życie.” 

 wykonawca przygotuje 3 projekty (wizualizacje) 

 grafika nawiązująca do eventu (mapka z zaznaczonym miejscem eventu – Kielce oraz 

data wydarzenia). 

 

 
wizualizacja poglądowa 

 

4) gadżet 4: worek/plecak bawełniany – 5 000 szt.        

 kolor: czerwony z nadrukowanym białym lub czarnym logo kampanii, 

 główna przegroda zamykana ściąganym, bawełnianym sznurkiem, 

 materiał: bawełna ok. 100g/m², 

 wymiary: długość ok. 330mm, wysokość ok. 440mm 
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wizualizacja poglądowa 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Twoja krew, moje życie” na ww. materiałach promujących honorowe krwiodawstwo. Wizualizacja 

ww. materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

 

 


