Załącznik Nr 1
do zaproszenia do składania ofert

Wykaz imprez plenerowych organizowanych
przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w 2017 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

30
kwietnia

Targowisko
Miejskie
ul. Wrocławska 47

1 000

10

2

100

100

stoiska
dodatkowe

Rynek

800

10

2

100

100

stoiska
dodatkowe

Inne

1 maja
2.

Jarmark
Pszczelarski
MIODOBRANIE

26-27
sierpnia

Uwagi:
1. MAJÓWKA:


Na Majówce wystąpią m.in: Long&Junior, After Party,



30 kwietnia odbędzie się impreza rekreacyjno-turystyczna pn. TRAKT, poniżej
przedstawiamy informacje i oczekiwania dotyczące tej imprezy

2. MIODOBRANIE:


W trakcie Miodobrania prowadzona jest sprzedaż miodów i miodów pitnych.



W rynku czynne są bary, sklepy i restauracje.



Wystąpią m.in. ENEJ i zespoły folklorystyczne



Pierwszego dnia odbędzie się dzierżoniowska edycja festiwalu Bukowińskie
Spotkania Folklorystyczne

3. DODATKOWO:


Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.



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

4. TRAKT (30 kwietnia):
1) 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.

Zapewnienie miejsc siedzących dla 1000 osób (parasole, ławo-stoły)
W godzinach wydawania posiłków zdarzą się momenty gdzie jednorazowo będzie ok 300400 osób do wydania posiłku i musi to trwać bardzo szybko, bez kolejek
Wyżywienie – 6,50 zł netto/osoba. W zeszłym roku było ponad 1500 uczestników
2) Organizacja Mistrzostw w Grillowaniu
Zapewnienie dla uczestników max 10 kompletów:
10 kompletów do grillowania ( grill, noże, węgiel, talerze, podpałka, zapałki itp.)
10 zestawów produktów ( pstrąg, pierś z kurczaka 500g, karkówka 500g)
10 zestawów produktów ( warzywa, przyprawy)
Grill – 1600,00 zł netto
Dokładną liczbę uczestników organizator poda w dniu imprezy do godz. 15.30. Rozliczenie
końcowe na podstawie ilości uczestników podanej przez Organizatora.
Dodatkowo firma musi być przygotowana na dodatkowych 200-300 porcji.

