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Serock, dn. �.��.����r. 

 

 

L.dz.  …../�/�� 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza do składania ofert cenowych na 
organizację kompleksowej techniki scenicznej (scena, światło, dźwięk, ekran LED) na 
potrzeby imprezy plenerowej p.n. „Święto Darów Ziemi” organizowanej w dniu  
, września -.-/ w godzinach /0:.. – /3:.. w Woli Kiełpińskiej (gmina Serock, pow. 
legionowski). 

1) Zapewnienie zadaszonej sceny o wymiarach nie mniejszych niż 10mX12m.  
  Scena powinna posiadać zadaszenie dopasowane do rozmiarów podestu a boki i tył sceny 

powinny być osłonięte horyzontem (siatka) zabezpieczającym przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja sceniczna powinna spełniać w całości 

wymagania określone w riderze zespołu LemOn.   

Ponadto, scena musi zostać wyposażona w barierki, dwie pary schodów o szerokości min 

1,2 metra do montażu po obu stronach sceny, oraz dwa podesty (do perkusji oraz intr. 

Klawiszowych) Konstrukcja zadaszenia powinna umożliwić podwieszenie systemu 

liniowego poza światłem sceny. Scena powinna być odpowiednio zabezpieczona oraz 

posiada niezbędne atesty i aprobaty techniczne. 

Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia zadaszonego podestu realizatora 

FOH (zgodnie z riderami) oraz zabezpieczenia kabli sygnałowych i elektrycznych 

najazdami.  

 

  Preferowany termin montażu sceny: w dniu 04.09 (sobota) z zakończeniem montażu do 

godziny 17:00.  

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu techniki scenicznej bezpośrednio po 

zakończeniu imprezy, z możliwością demontażu konstrukcji scenicznej w godzinach 

porannych dnia następnego. 

 

2) Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego: 
  Dostarczenie, montaż i demontaż:  

 2.1 oświetlenia scenicznego obejmującego co najmniej:   

- 10 szt. Robin Point (5 szt. góra / 5 szt. dół – horyzont) 

- 6 szt. LEDWash (front)  

zgodnie z wizualizacją w riderze technicznym zespołu LemOn 

2.2 Zapewnienie ekranu LED jakości nie gorszej niż P5,9 o rozmiarze: 5m. szerokości 

na 3 metry wysokości (+/- 0,5m tolerancji) z montażem pod zadaszeniem scenicznym 

(horyzoncie sceny) wraz z niezbędnymi peryferiami (procesor video / mikser) oraz 

obsługą realizatora w trakcie trwania imprezy i kamerą do relacji live. 
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2.3 nagłośnienia scenicznego spełniającego wymagania zawarte w riderach 

technicznym zespołu LemOn i zespołu Goosebumps (ridery w załączeniu) oraz  

okablowania i omikrofonowania sceny na potrzeby orkiestry dętej OSP Nadarzyn  

i konferansjerki.   

 

Pełną gotowość techniki scenicznej ustala się na godzinę 7:15 w dniu imprezy.  

Wstępny scenariusz imprezy i przygotowania techniki scenicznej: 

A:BC – BD:BC – montaż backline i próba zespołu LemOn  

BD:ED – BB:ED - próba zespołu Goosebumps  

BB:ED – BF:ED - Msza św. (Kościół)  

BF:ED – BF:HC - Korowód / składanie darów przed sceną  

BF:HC – BE:BC – przemówienia okolicznościowe  

BE:BC – BE:HC – występ orkiestry dętej OSP Nadarzyn  

BH:DD - BC:DD - koncert zespołu Goosebumps  

BC:ED – BA:DD – koncert zespołu LemOn  

 

3) Zapewnienie realizatorów oraz doświadczonej ekipy technicznej odpowiedzialnej za 

obsługę sceny, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego oraz ekranu LED (w tym montaż 

backline’u artystów). Realizacje prób technicznych w godz. 8:45 – 11:30 oraz realizację 

imprezy w godzinach 12:30 – 17:00. 

 

4) Zapewnienie ekranu LED jakości nie gorszej niż P5,9 o rozmiarze: 5m. szerokości na 3 

metry wysokości (+/- 0,5m tolerancji) z montażem pod zadaszeniem scenicznym 

(horyzoncie sceny) wraz z niezbędnymi peryferiami (procesor video / mikser) oraz 

obsługą realizatora w trakcie trwania imprezy. 

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o złożenie oferty cenowej kompleksowej realizacji 

techniki scenicznej uwzględniającej koszty wynajmu, transportu, montażu, demontażu  

i obsługi.  

Oferty prosimy kierować na adres: adam@kultura.serock.pl – w formie elektronicznej. 
z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości, w terminie do A sierpnia -.-/r. 

 
Management zespołu LemOn zastrzega sobie prawo do akceptacji wykonawcy techniki 

scenicznej. 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Adamem 

Pawlakiem tel. CDM BAN FOA, e-mail: adam@kultura.serock.pl 

W załączeniu:  

- rider techniczny zespołu LemOn (dźwięk) 
- rider techniczny zespołu LemOn (światło) – nie jest w całości realizowany.  
- rider techniczny zespołu Goosebumps (dźwięk) 


