Załącznik Nr 1
do zaproszenia do składania ofert

Wykaz imprez plenerowych organizowanych
przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w 2018 roku
minimalna Ilość

ilość nieodpłatnych

Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Ilość miejsc
siedzących

nalewaków

stoisk z
grillem

piwo/napój
(porcja, ew.
puszka)

posiłki z
grilla

1

MAJÓWKA
z balonami
i disco polo

5-6
maja

Targowisko
Miejskie
ul. Wrocławska 47

1 000

10

2

100

100

stoiska
handlowe

Terenowy Rajd
Amatorów
Kolarstwa
i Turystyki
TRAKT
Dni Dzierżoniowa
Dzierżoniowskie
Prezentacje

6 maja

1 000

20

2

200

200

stoiska
handlowe

2

Inne wymagania

meta:
Targowisko
Miejskie
ul. Wrocławska 47

26-27
maja

Ośrodek Sportu i
Rekreacji
ul. Strumykowa 1

namiot z
podłogą o
wymiarach
10 mx15 m
3

Jarmark
Pszczelarski
MIODOBRANIE

25-26
sierpnia

Rynek

800

10

2

100

100

stoiska
handlowe
stoisko
rekreacyjne
dla dzieci tzw.
dmuchańce

Uwagi:
1. MAJÓWKA:


Na Majówce wystąpią m.in: MIG i POWER PLAY.



Podczas Majówki z balonami na terenie przyległym znajdować się będzie
wesołe miasteczko.



6 maja odbędzie się impreza rekreacyjno-turystyczna pn. TRAKT, poniżej
przedstawiamy informacje i oczekiwania dotyczące tej imprezy:

1) Zapewnienie miejsc siedzących dla 1000 osób (parasole, ławo-stoły).
2) Wyżywienie – ok. 1500 porcji dobrego bigosu + pieczywo; opakowania
jednorazowe. Sprawne wydawanie posiłków (max czas oczekiwania 5 min.) na co
najmniej 4 stanowiskach. Gotowość posiłków od godz. 13.00. W godzinach

wydawania posiłków mogą zdarzyć się momenty, gdzie jednorazowo będzie ok
300-400 osób oczekujących na posiłek. Należy bardzo szybko, bez kolejek
obsłużyć oczekujących. Dokładną liczbę uczestników organizator poda w dniu
imprezy do godz. 15.30. Rozliczenie końcowe na podstawie ilości uczestników
podanej przez Organizatora TRAKTU – Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Dzierżoniowie, który będzie płatnikiem. Ponadto firma musi być przygotowana na
200-300 dodatkowych porcji.
2. DNI DZIERŻONIOWA. DZIERŻONIOWSKIE PREZENTACJE
 Na Dniach Dzierżoniowa wystąpią m.in. Patrycja Markowska, Perfect, Andrzej
Piaseczny, Dawid Kwiatkowski.


Podczas Dzierżoniowskich Prezentacji, które odbywają się w hali i przed halą
OSiR-u przewiduje się sprzedaż n/w wyrobów gastronomicznych:
1. Kawa ze świeżo palonej kawy – firma dzierżoniowska,
2. Pierogi własnego wyrobu – firma dzierżoniowska,
3. Lody naturalne – firma dzierżoniowska,
4. Piwo własnego wyrobu – firma ząbkowicka,
5. Susi, wyroby z aloesu, mog mogu oraz herbaty.



26 maja w godz. 15:00-18:00 należy przygotować bankiet na 150 osób w namiocie
z podłogą o wym. 10 m x 15 m, wyposażonym w stoły bankietowe z obrusami,
zastawa porcelanowa (naczynia jednorazowe wykluczone). Catering w namiocie
dla Wystawców i oficjalnych gości: 2 posiłki ciepłe, patery serów i wędlin, sałatki,
koreczki na kwotę 7000 zł brutto – płatnikiem należności za catering będzie Gmina
Miejska Dzierżoniów.

3. MIODOBRANIE:


W trakcie Miodobrania prowadzona jest sprzedaż miodów, miodów pitnych i
rzemieślniczego piwa miodowego oraz wyrobów rękodzielniczych i ludowych na
stoiskach Jarmarku.



W rynku czynne są bary, sklepy i restauracje.



26 sierpnia wystąpią m.in. HALINA MLYNKOVA, TEATR RADA.



25 sierpnia odbędzie się dzierżoniowska edycja festiwalu Bukowińskie Spotkania
Folklorystyczne. Gmina Dzierżoniów zakupi w ramach dla uczestników

Bukowińskich Spotkań 200 posiłków z grilla wydawanych na bon o wartości 15 zł
oraz wyda 50 bonów na piwo/napój. Płatnikiem za powyższe bony będzie Gmina
Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-18-68-034.


Rozmiar stoiska rekreacyjnego dla dzieci, ze względu na ograniczoną ilość
miejsca, należy uzgodnić z Organizatorem.

4. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu każdej realizacji.

