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Głubczyce,24 czerwca 2022 r. 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
w związku z organizacją Dożynek Gminnych 

w Pomorzowicach 28.08.2022 r. 
 

Zamawiający: Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 
 

Gwiazda wieczoru: Zespół Varius Manx & Kasia Stankiewicz 
 

Przedmiot zapytania 

1. Scena atestowana zadaszona, min. 12x10 m jednak nie większa niż 12x12 m, z oknem min. 
5,5 m oraz schodami (z 2 stron) i wysłonięciem czarnym, nieprześwitującym horyzontem z 3 
stron (boki oraz tył). Krata przednia dachu odsunięta od sceny o minimum 2 metry. 
Stanowisko realizatora światła powinno znajdować się naprzeciwko środka sceny, na 
podwyższeniu (widok sceny nie powinien być zasłaniany przez widzów). Scena ma posiadać 
wygrodzenie płotkami ciężkimi. Płotki ogradzające scenę z całym zapleczem + droga akustyk 
- scena. Przód sceny wygrodzony płotkami ciężkimi na całej długości. System P.A., F.O.H., 
monitor, scena, konstrukcja dachu, oświetlenie. Wykonawca zabezpiecza we własnym 
zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające 
wymogom BHP). Scena powinna być przygotowana do prób scenicznych do godziny 9:00 
rano w dniu dożynek. Pod sceną winna znajdować się także zamontowana podłoga plenerowa 
– parkiet taneczny, który w razie niepogody będzie przeniesiony do hali namiotowej na ok. 
400 miejsc siedzących z ławostołami. Wykonawca zabezpiecza osoby do montażu i 
demontażu podłogi. 

2. W pełni funkcjonalny agregat prądotwórczy o mocy od 160kW do 200kW na zabezpieczenie 
prądu elektrycznego do wykorzystania na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych 2022 
w Pomorzowicach. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić: 

a) Poprawne działanie agregatu: 
1) atest, 
2) osobne zabezpieczenia wyjścia energii elektrycznej z agregatu na scenę, 

gastronomię, dmuchańce, halę namiotową. 
b) Profesjonalizm organizacyjny i wykonawczy: 

1) obsługę przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, także w zakresie 
BHP. 

3. Zapewnienie i ustawienie 3 namiotów stanowiących garderoby z wyposażeniem oraz 
oświetleniem wraz z ławostołami dla 1) gwiazdy wieczoru, 2) zespołów 3) organizatora. 
Wyposażenie dla garderób: stół, lustro, światło, krzesła, 2 wieszaki, 2 zgrzewki małych wód 
niegazowanych, kawa, herbata, kanapki, ciasta. 

4. Zapewnienie i ustawienie telebimu podpiętego pod nagłośnienie o wymiarach min. 3x4 m 
z obsługą w bezpośrednim sąsiedztwie sceny.  

DOŻYNKI GMINNE  
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5. Zapewnienie i ustawienie hali namiotowej lub innego rozwiązania logistycznego na ok. 400 
miejsc siedzących z ławostołami, z oświetleniem z wydzieloną częścią zadaszoną. W razie 
niepogody, hala namiotowa będzie miejscem wyznaczonym na zabawę taneczną. Hala 
powinna mieć miejsce i przyłącze energii elektrycznej dla zespołu prowadzącego zabawę 
taneczną w razie braku dobrej pogody. Zabawa taneczna planowana jest wg programu na 
godz. 21:30. 

6. Zapewnienie i ustawienie kabin sanitarnych typu TOI TOI – 7 szt. w tym: 1 dla osób 
niepełnosprawnych. Osobno TOI TOI do  dyspozycji za sceną. 

7. Zapewnienie profesjonalnej ochrony imprezy, w tym powiększoną ilość ochrony jak przy 
imprezie masowej w godzinach: od 17:00-01:00. Zabezpieczenie ochrony dla potrzeb obsługi 
imprezy oraz ochrony sceny i terenu imprezy (dotyczy także zaplecza gastronomicznego) 
w okresie pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem. Obsługę przez wykwalifikowanych 
i przeszkolonych pracowników, także w zakresie BHP. 

Do obowiązków ochrony należy ochrona powierzonego mienia w tym: sceny wraz 
z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem, punktem mikserskim ustawionym na płycie, 
namiotów artystów, zlokalizowane w strefie za sceną, samochodów obsługi i artystów, strefy 
rozdzielającej płytę główną od płyty bocznej, terenu wystawowego, namiotu biesiadnego 
wraz z jego wyposażeniem, namiotów i stoisk gastronomicznych z wyposażeniem, stoisk 
handlowo-wystawienniczych, samochodów obsługi i wystawców, przenośnych toalet, miejsca 
poboru energii elektrycznej. Podejmowanie interwencji w przypadku zakłócania porządku 
publicznego wraz z rejestracją zajść za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
zabezpieczenie imprezy poprzez uniemożliwienie wejścia na teren obiektu przez miejsca do 
tego niewyznaczone, zabezpieczenie i prowadzenie depozytu, sprawdzanie nieletnich pod 
względem nietrzeźwości a w przypadku stwierdzenia takiego stanu przekazanie nietrzeźwych 
nieletnich straży miejskiej, sprawdzanie stoisk gastronomicznych pod względem sprzedaży 
alkoholu nieletnim a w przypadku stwierdzenia takiego stanu bezzwłoczne powiadomienie 
organizatora imprezy i straży miejskiej w celu spisania protokołu i zamknięcia stoiska 
sprzedającego alkohol nieletnim oraz zadania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.) i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz.1099) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 
2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 
służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 183 poz. 1087). Potwierdzone 
przypadki zuchwałej kradzieży i aktów wandalizmu w okresie objętym ochroną i wynikłe 
z tego tytułu szkody, obciążają Wykonawcę. 

8. Zapewnienie cateringu (garmażerka, „swojskie jadło”, piwo, lody, napoje itp. – szeroki 
asortyment, fast food, dania z grilla, kebab, potrawy wegetariańskie i dla dzieci). W tym, po 
min. 3 stanowiska dla napojów i min. 4 dla wyżywienia. 

9. Ustawienie atrakcji nieodpłatnie dostępnych dla dzieci w formie „wesołego miasteczka”, 
dmuchańców z sektorami do zabaw typu: spider-man, kule wodne, ciuchcia stacjonarna, 
karuzele itp. z personelem – minimalnie 5 stanowisk. 

10. Przygotowanie i dystrybucja 200 bezpłatnych posiłków (np. napój 0,33 l wraz z daniem typu 
bogracz z bułką, leczo) wśród uczestników wskazanych przez Organizatora na podstawie jego 
bonów. Wydawanie posiłków w godzinach 13:00-18:00. 
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Informacje uzupełniające 

1. Termin złożenia oferty: do 1 lipca 2022 r. do godziny 12:00. 

2. Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2022 r. godz. 12:30. 

3. Termin realizacji zamówienia: 28 sierpnia 2022 r. 

4. Organizator po występie gwiazdy wieczoru Zespołu Varius Manx & Kasia Stankiewicz (w 
przypadku dobrej pogody) rezerwuje scenę dla lokalnego zespołu na zabawę taneczną 
planowaną w godzinach 21:30-01:00 dnia następnego. W takim wypadku, pod sceną winna 
znaleźć się uprzednio zamontowana podłoga plenerowa – parkiet taneczny. 

5. Warunki płatności: faktura VAT po zrealizowaniu zamówienia przelewem w terminie 14 dni od 
daty jej otrzymania. 

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Mateusz Kitka, 77 485 30 21 w. 211 oraz 
Kazimierz Bedryj, 77 485 31 21 w. 234. 

7. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie ww usług. 

8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dostarczyć należy do 
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Głubczycach w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź 
na zapytanie cenowe dotyczące organizacji Dożynek Gminnych Pomorzowice 2022”. 
Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną: um@glubczyce.pl 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli realizowanych postanowień zapytania 
cenowego i umowy w dniu dożynek. 

10. Oferta powinna zawierać szczegółowy wykaz sprzętu. Niedostarczenie takiego wykazu w 
ofercie, będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niezgodność montowanego sprzętu ze złożoną 
ofertą skutkować będzie brakiem płatności za usługę w części lub w całości, oraz w przypadku 
zgłoszenia zastrzeżeń przez występujących wykonawców (niespełnienie Riderów 
wykonawców) skutkować będzie przeniesieniem ewentualnych kar z organizatora 
(Zleceniodawcy) na wykonawcę usługi technicznej (Zleceniobiorcy). 

11. Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

12. Usługobiorca powinien posiadać ważne uprawnienia na wykonywanie usługi. 
Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków należących do Usługobiorcy będzie 
spoczywała na nim wraz z konsekwencjami. 

13. Załącznikiem do umowy i jej częścią jest rider zespołu Varius Manx & Kasia Stankiewicz. 
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Kryteria oceny ofert 
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Organizatora, który 
dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane 
pod uwagę będą następujące kryteria oceny:  

1. Cena. Jest głównym kryterium. 

2. Doświadczenie i profesjonalizm w organizacji imprez plenerowych. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe 
realizowane zamówienia. Wykonawca przedstawi udokumentowane referencje z organizacji 
imprez plenerowych z ostatnich 3 lat.  

Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy 
i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), 
wykonał minimum dwie usługi, przedmiotem których była organizacja imprezy plenerowej o 
charakterze kulturalnym. 

3. Atrakcyjność proponowanego menu pod względem różnorodności. 

Każda dodatkowa propozycja np. piwa rzemieślnicze, dania wegetariańskie, specjalne menu dla 
dzieci będzie mile widziana. 

Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie objętym ofertą. 

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym właściwe wykonanie usług 
będących przedmiotem oferty i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność świadczenia usługi. 

4. Posiadają doświadczenie w organizacji usług gastronomicznych na min. dwóch imprezach 
plenerowych o charakterze kulturalnym. 

5. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC o min. wartości 250 000 zł. 
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Wycena ogólna 

1. Nazwa Oferenta  ......................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................  

2. Adres Oferenta  .......................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................  

3. NIP / REGON .........................................................................................................................................  

4. Nr rachunku bankowego  ........................................................................................................................  

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

– cenę netto  ....................................................................................................................................  zł. 

(słownie:  ...........................................................................................................................................  

– podatek VAT ……….. % tj.  .......................................................................................................  zł. 

(słownie:  ...........................................................................................................................................  

– cenę brutto  ..................................................................................................................................  zł. 

(słownie:  ...........................................................................................................................................  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 

7. Termin realizacji zamówienia  ...........................................................................................................  

8. Kserokopia ubezpieczenia i polisy OC wraz z referencjami z ostatnich 3 lat. 

9. Wyrażam zgodę na proponowane w zapytaniu cenowym warunki płatności. 

Data, pieczęć i podpis Oferenta 

 

UWAGA!  
DO WYCENY OGÓLNEJ PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ WYCENĘ SZCZEGÓŁOWĄ  

– ROZWINIĘTĄ KALKULACJĘ PUNKTÓW 1-10 ZAPYTANIA  
(wraz z podaniem cen netto, brutto, VAT). 
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Wycena szczegółowa 

1. Scena min. 12x10m. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Agregat prądotwórczy o mocy od 160kW do 200kW z odrębnymi zabezpieczeniami na scenę, 
gastronomię, dmuchańce, halę namiotową. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. 3 garderoby z wyposażeniem. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Telebim podpięty pod nagłośnienie o wymiarach min. 3x4 m z obsługą.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Hala namiotowa lub inne rozwiązanie logistyczne na ok. 400 miejsc siedzących 
z ławostołami, z oświetleniem z wydzieloną częścią zadaszoną. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Kabiny TOI TOI 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Profesjonalna ochrona imprezy. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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8. Catering (garmażerka, „swojskie jadło”, piwo, lody, napoje itp. – szeroki asortyment, fast 
food, dania z grilla, kebab, potrawy wegetariańskie i dla dzieci). W tym, po min. 3 stanowiska 
dla napojów i min. 4 dla wyżywienia. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Nieodpłatne atrakcje dla dzieci w formie „wesołego miasteczka” – minimalnie 5 stanowisk. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Przygotowanie i dystrybucja 200 bezpłatnych posiłków (np. napój 0,33 l wraz z daniem typu 
bogracz z bułką, leczo) wśród uczestników wskazanych przez Organizatora na podstawie jego 
bonów. Wydawanie posiłków w godzinach 13:00-18:00. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 



WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

       WYMAGANIA TECHNICZNE
Sezon 2022

NAGŁOŚNIENIE
Niniejszy  dokument  zawiera  niezbędne  minimum  techniczne,  umożliwiające  wykonawcom  

i realizatorom dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Varius  Manx  przyjeżdża  z  realizatorem  dźwięku  F.O.H,  technicznym  sceny  backline  
i  realizatorem świateł.  Wymagana jest obecność technika znającego dobrze przygotowany system P.A.,
realizatora  monitorowego,  oraz  elektryka.  Aparatura  powinna  być  
w  pełni  zainstalowana,  wysterowana,  uruchomiona  i  sprawdzona  przed  przyjazdem  zespołu  -  
- na około 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem próby.

NAGŁOŚNIENIE F.O.H.
Cała aparatura nagłośnieniowa, niezależnie od pleneru, czy pomieszczenia zamkniętego, powinna

być  systemem  stereo  o  min.  trójdrożnym  aktywnym  podziale  częstotliwości  pasma  audio  -  
-  wszystkie  urządzenia  głośnikowe  tej  samej  firmy  o  uznanej  reputacji  (L-Acoustics,  Meyer  Sound,  
d&b  audiotechnik,  EAW,  Electro-Voice,  Nexo,  dBTechnologies  etc.)  (nie  akceptujemy  aparatury  nie
markowej).  
Aparatura  powinna  dokładnie  pokrywać  dźwiękiem  cały  obszar  nagłaśniany,  powinna  być  wolna  
od brumów i przydźwięku,  strona lewa i  prawa powinna grać identycznie! Wskazane jest podwieszenie
systemu  P.A.  Moc  aparatury  powinna  być  skonsultowana  telefonicznie  (patrz  kontakt)  zależnie  od
nagłaśnianego  terenu,  niemniej  musi  zapewniać  bezproplemowe  uzyskanie  ciśnienia  akustycznego
czystego (nieprzesterowanego) dźwięku min. 105dB SPL w/g krzywej ważonej A na FOH. W związku z tym,
w przypadku małych systemów, prosimy o użycie min. 10 modułów na stronę i adekwatnej ilości kolumn
basowych.

-  przy szerokiej  scenie  wymagany jest  frontfill,  bądź infill  zapewniające równomierne rozłożenie
natężenia dźwięku w pełnym paśmie częstotliwościowym dla pola bliskiego przed sceną.

-  w przypadku długich  obiektów,  na których  ma się  odbyć  koncert  wymagane jest  postawienie
dogłośnienia z linią opóźniającą.

- w przypadku szerokich placów wymagane dogłośnienie outfill.

KONSOLETA F.O.H. 
Konsoleta cyfrowa min.  48 kanałów mono, z poczwórnym, w pełni  parametrycznym korektorem

barwy  filtrem  lo-cut  z  regulowaną  częstotliwością  odcięcia,  możliwością  podania  zasilania  "PHANTOM
+48V" oraz 6 aux pre/post.  Preferowane: Midas Heritage-D HD96-24, Avid Profile, Avid SC-48, Allen &
Heath seria D-Live, Digico, Soundcraft VI.

Mikser  powinien  być  ustawiony  w  2/3  długości  widowni  i  na  osi  symetrii  sceny.  
W przypadku hal wymagane jest umieszczenie miksera na podeście o wysokości 0,4 m (nie wyżej).

Nie akceptujemy ustawienia miksera w pomieszczeniach odseparowany od sali koncertowej, z boku
sali, na balkonach i pod nimi, oraz we wnękach. 
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WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

MONITOR
Stanowisko realizatora monitorów (realizatora zapewnia firma nagłośnieniowa) powinno znajdować

się na stack’u obok sceny.
Prosimy o zapewnienie konsolety Midas M32, Behringer X32 lub kompatybilnej,  wyposażonej w

skonfigurowany, stabilny router Wi-Fi. Sygnały ze wszystkich źródeł powinny być „rozszyte” na konsoletę
monitorową  i  frontową  za  pośrednictwem  analogowego  splittera.  Rozwiązanie  powyższe  znakomicie
upraszcza zadanie realizatorowi  monitorów, ponieważ po wczytaniu naszej sceny i ew.korekcie gainów,
muzycy sami ustalają sobie poziomy w swoich torach monitorowych, a zadanie realizatora sprowadza się
do odpowiedniego ustawienia i kontrolowania dwóch torów wokalowych. Niezbędne są również 3 szt IEM
klasy  min  Sennheiser  G3,  2  szt.  monitorów wedge  (jednakowe),  2  szt  sidefill  (mogą  to  być  monitory
identyczne,  jak  podłogowe,  ustawione  na  odpowiedniej  wysokości  na  statywach).  Monitory  podłogowe
(wedge) oraz sidefill'e powinny być bardzo dobrymi monitorami klasy: L'acoustic X15 HiQ, Meyer Sound
MJF 210 lub 212, d&b Audiotechnik MAX, M4. Zdecydowanie uczulamy  na jakość w/w monitorów!

TORY MONITOROWE:
1) mono 2xwedge (Kasia)
2) mono 2xsidefill (tylko wokal Kasi) 
3) stereo 2xXLR do stanowiska perkusisty 
4) mono Sub dla perkusisty
5) mono 1xXLR dla basisty 
6) stereo IEM dla gitarzysty
7) stereo IEM dla klawiszowca/saksofonisty
8) stereo IEM dla drugiego klawiszowca

Ustawienia poziomów monitorów ustalone podczas próby do czasu rozpoczęcia koncertu nie mogą
ulec zmianie, a podczas koncertu – tylko na wyraźne życzenie muzyków.

INNE

Wskazana konfiguracja systemu PA: LR + subbasy na AUX najlepiej w układzie cardio

ZASILANIE

Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mixer frontowy i monitorowy + sprzęt muzyków) musi być zasilany
z  tego  samego  źródła,  umożliwiającego  odpowiedni  pobór  mocy  –  adekwatnie  
do potrzeb zainstalowanej aparatury.  Urządzenia zasilające – piony,  rozdzielnie i podrozdzielnie, muszą
posiadać aktualne atesty, dopuszczające je do eksploatacji.

Firma  zapewniająca  nagłośnienie  i  zasilanie  sprzętu  wykonawców,  bierze  na  siebie  całkowitą
odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  wykonawców,  realizatorów  i  techników  zespołu,  podczas  prób  
i koncertu.

Uwaga! Po zakończonej próbie nastawy mikserów, wzmacniaczy i procesorów, a także mikrofonów
względem instrumentów nie mogą ulec zmianie. Technika musi mieć swobodny dostęp do sceny, oraz

dobry kontakt wzrokowy z każdym muzykiem w trakcie próby i koncertu. Prosimy też o kompetentnych i
wypoczętych techników scenicznych, obsługę nagłośnienia i oświetlenia. Udany koncert to przede

wszystkim ludzie a nie sprzęt! 

Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy na min. jeden tydzień przed koncertem: 
Maciek Mularczyk, tel.+48 609207754, email: m.m.akustyk@poczta.fm
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WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

INPUT LIST
INPUT INSTRUMENT SOURCE

1 Kick Drum Shure Beta91

2 Snare Top Shure SM57

3 Snare Bottom e904

4 Hi Hat KM184, Rode NT5, ShureSM81

5 Tom e 904

6 Floor tom e 904

7 Darbuka ATM 350

8 Ride SM 57

9 OH Left C 414 XLS, ATM 4050

10 OH Right C 414 XLS, ATM 4050

11 Pad Active D.I. Box 

12 Pad Active D.I. Box

13 Bass Guitar XLR 

14 Electric Guitar clean e 906 

15 Electric Guitar overdrive e 906 

16 Acoustic Guitar XLR

17/18 Keyboard 1 L/R Active D.I. Box x 2

19/20 Keyboard 2 L/R D.I. Box x 2

21/22 Keyboard 3 L/R D.I. Box x 2

23 Alt Sax ATM 350, d:vote 4099 + WIRELESS SYSTEM

24 Winds MD 421, SM 57

25 Lead Vocal WIRELESS SYSTEM SHURE Beta 58

26 Spare vocal

27/28 Loop L/R D.I. Box x 2
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WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

SCENA

Scena powinna być stabilna i sucha, a jej wymiar nie powinien być mniejszy niż: 
- klub min. 6m x 5m
- impreza zamknięta min 5mx4m
- hala min 8mx8m
- plener 12mx10m
- niezbędny podest pod perkusje 3m x 2m, wysokość minimum 40 cm!!! (R1)
- niezbędny  podest  pod  klawisz  stojący  po  prawej  stronie  sceny  z  przodu,  2m  x  2m,  

wysokość minimum 30 cm!!! (R2)
- niezbędne schody po obu stronach sceny!!!

Prosimy o zapewnienie jednego wygodnego stołka barowego typu hoker, najlepiej w kolorze czarnym!!!

RIDER SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
KONCERT PLENEROWY

Scena: 
 Scena powinna być osłonięta z 3 stron, a tył  sceny wysłonięty czarnym 

nie prześwitującym horyzontem.. W oknie sceny nie powinny 
znajdować się żadne banery reklamowe 

 Krata przednia dachu odsunięta od sceny o minimum 2 metry. 

 Stanowisko realizatora światła powinno znajdować się naprzeciwko 
środka sceny, na podwyższeniu ( widok sceny nie powinien być 
zasłaniany przez widzów ).

Oświetlenie:
 Kontrowe Washe powinny być ustawione w modzie wielo-pixelowm ( z 

ringami). 
 Blindersy powinny być zasilone z oddzielnych kanałów dimmera
 Konsoleta oświetleniowa Vector Orange/Blue Compulite
 reflektor prowadzący 1200 hmi , z fachową obsługą !!!, - 

dimerowany. Reflektor  ma stać na statywie obok realizatora światła. 
Jeżeli nie możliwości postawienia spota obok reżyserki – krótkofalówki 
do kontaktu.

 Jeżeli w oknie sceny zainstalowany będzie ekran- musi istnieć możliwość
wyświetlenia i kontroli  własnych wizualizacji zespołu.

 W najbliższej odległości sceny oraz przestrzeni przewidzianej dla 
publiczności nie mogą być włączone  żadne inne punkty świetlne takie 
jak: latarnie miejskie, podświetlone banery czy inne elementy świetlne 
zakłócające realizacje światła scenicznego.
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WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

W wypadku scen większych niż 12 m x 12m  poniższy Rider nie
obowiązuje i należy indywidualnie ustalić ilość i rozmieszczenie

sprzętu.
Możliwe jest dokonanie zmian w sprzęcie, po konsultacjach z realizatorem. 
Zmiany nie mogą dotyczyć konsolety oświetleniowej.

Zestawienie sprzętowe 

-MIKSER OŚWIETLENIOWY VECTOR ORANGE/BLUE –WYŁĄCZNIE!!
-12 x Mac Quantum Martin/Robe Robin Point
-16 x Robe 600+/800 LED WASH
-4 x Atomic
-6 x Flash – blinder
-12 x listwa LED RGB 24-26 ch , montowane pionowo 
-8 x Pikle PATT, najlepiej LED 
-2 x MDG + wiatraki 
2 x reflektor 1 kW Fresnel za filtrowane CTB  -na przestrzały zamontowane na słupach od dachu 
koniecznie skrzydełka !!
- reflektor prowadzący 1200 watt wyładowczy z fachową obsługą, dimerowany. Reflektor ma stać 
na oddzielnych podestach na wysokości reżyserki. Koniecznie system komunikacji z realizatorem 
światła.

Piotr Majewski
502 371 844
Majewski72@o2.pl

5



WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY
WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA

Wymagany kontakt z realizatorami 

Funkcja Imię Nazwisko Telefon e-mail:

Realizator dźwięku: Maciej Mularczyk 609 207754 m  .m.akustyk@poczta.fm

Realizator świateł: Piotr Majewski 502 371 844 Majewski72@o2.pl

Project Manager: Agnieszka Kudła 609 324 107 agnieszka@musicart.pl

Manager: Jacek Jastrowicz 693 773 700 jjacek@musicart.pl

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

Przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane
 przez

 ZLECENIODAWCĘ
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