Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego

Wykaz imprez plenerowych organizowanych
przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w 2019 roku

Ilość
miejsc
siedzący
ch

1

MAJÓWKA
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TRAKT
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MIODOBRANIE

5 maja

meta:
Targowisko Miejskie
ul. Wrocławska 47

24-25
sierpnia
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2

stoisk z
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Miejsce

nalewaków

Termin

posiłki z
grilla

ilość
nieodpłatnych

Nazwa imprezy

piwo/napój
(porcja, ew.
puszka)

minimalna Ilość
Lp.

Inne wymagania

stoisko
rekreacyjne dla
dzieci tzw.
dmuchańce

Uwagi:
1. MAJÓWKA:
 Ramowy program imprezy:
- 04.05.2019 r. w godz. 18.00 – 21.30; wystąpią m.in: KOLOROWE GITARY, BUDKA BAND,
- 05.05.2019 r. w godz. 16.00 – 21.30; wystąpią m.in.: TRIBUTE TO MAANAM, SKAZANY NA BLUESA.
Godziny imprezy mogąc zmianie.
 W dniu 04.05.2019 r. montaż stanowisk cateringowych możliwy będzie po godz. 13.00.
 Podczas Majówki z balonami na terenie przyległym znajdować się będzie wesołe miasteczko.
 5 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. 1600 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 300400 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.

MIODOBRANIE:
 Ramowy program imprezy:
- 24.08.2019 r. w godz. 15.00 – 20.00; BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA,
- 25.08.2019 r. w godz. 17.00 – 21.00; wystąpią m.in.: INO ROS, STONEHENGE, SABOR DE CUBA.
Godziny imprezy mogąc zmianie.
 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.
 24 sierpnia odbędzie się dzierżoniowska edycja festiwalu Bukowińskie Spotkania Folklorystyczne. Gmina
Dzierżoniów zakupi dla uczestników Bukowińskich Spotkań 200 porcji posiłku – kolacji w formie cateringu
wydawanych na bon w granicach 15 zł - 17 zł brutto za 1 posiłek. Liczba posiłków może ulec zwiększeniu o 15%.
 Rozmiar stoiska rekreacyjnego dla dzieci, ze względu na ograniczoną ilość miejsca, należy uzgodnić z
Organizatorem.

3.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu każdej realizacji.

