Warunki zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest, organizacja i produkcja koncertu
muzycznego w dniu 30.06.2019
1. Kompleksowa organizacja koncertu muzycznego w ramach
obchodów 43. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego
„Czerwiec ‘76”
2. Miejsce: Plac Corazziego w Radomiu
3. Zapewnienie programu wydarzenia zgodnie z wymogami
zamawiającego:
3.1. Zespoły muzyczne
3.1.1. PROLETARYAT
3.1.2. JMS BAND
4. Warunki techniczne:
4.1. Scena
4.1.1. Wymiary minimalne sceny (podestów pod występy)
8x6m
4.1.2. Scena musi spełniać wymogi riderów technicznych
zespołów wymienionych w punkcie 3.1.
4.2. Nagłośnienie
4.2.1. Nagłośnienie zgodne z riderami technicznymi
zespołów
wymienionych
w
punkcie
3.1.
po wcześniejszych ustaleniach z managerami
zespołów
lub
pracownikami
zespołów
odpowiedzialnych za tę tematykę.
4.3. Oświetlenie estradowe – zgodne z wymogami zespołów
wymienionych
w
punkcie
3.1.
zapewniające
odpowiednią oprawę widowiskową dla koncertu.
4.4. Zapewnienie agregatu o mocy wystarczającej
do obsługi wszystkich urządzeń, które będą do niego
podłączone.
Agregat
musi
posiadać
wszelkie
zabezpieczenia dla zdrowia i życia.
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4.5. Zapewnienie
profesjonalnej
ekipy
technicznej,
posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie
oraz niezbędne szkolenia i uprawnienia.
5. Zabezpieczenie imprezy
5.1. Zapewnienie ochrony oraz służby informacyjnej
wydarzenia
w
ilości
zgodnej
z
przepisami
obowiązującego prawa
5.2. Zapewnienie ogrodzeń z montażem i demontażem
(przed sceną)
5.3. Zabezpieczenie
p-poż
zgodne
z
przepisami
obowiązującego prawa
5.4. Uzyskanie
niezbędnych
zezwoleń,
pozwoleń
wynikających z obowiązującego prawa
5.5. Uzyskanie zezwoleń i poinformowanie wszystkich służb
i urzędów zgodnie z wymogami prawa.
5.6. Współpraca z instytucjami i prywatnymi podmiotami
znajdującymi się w pobliżu miejsca wydarzenia, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
5.7. Zabezpieczenie wydarzenia, a w szczególności ludzi na
wypadek
wszelkich
zdarzeń
niebezpiecznych
(np. wichury, burze, gradobicie, inne zdarzenia meteo,
ataki terrorystyczne itp.)
6. Dodatkowe wymogi;
6.1. Opłaty licencyjne i wynikające z praw autorskich etc.
(np. Zaiks)
6.2. Zapewnienie noclegów dla ekip technicznych
i artystów zgodnie z ich wymaganiami.
6.3. Zapewnienie wyżywienia dla ekip technicznych
i artystów (zgodnie z ich wymaganiami)
6.4. Zapewnienie
wyposażenia
garderób
(zgodnie
z wymaganiami zespołów)
6.5. Ubezpieczenie widowiska (wraz z publicznością)
6.6. Współpraca ze wszystkimi służbami potrzebnymi przy
organizacji tego wydarzenia.
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