
 

 

         Załącznik nr 3 do ZO 

 

    SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. SCENA I KONSTRUKCJE SCENICZNE.  (spełniające ridery techniczne zespołów:  
    Kasia Popowska, Lombard, Piersi, Łobuzy, Classic  oraz lokalnych zespołów 

- PODEST SCENICZNY  

a) podest sceniczny o wymiarach min. 12m x 10m x 1,7m z dodatkowym wybiegiem  
o rozmiarze 2 x 2m. 

b) na scenie podesty pod perkusje min. 3m x 2m o wysokości 50 cm , ustawione  
w tylnej części sceny (jeżeli wszystkie instalacje zespołów wykonane będą przed 
planowaną godziną występu pierwszego zespołu w danym dniu) 3 szt. 
 

c) obciążalność podestu scenicznego minimum 500kg/m2 - dołączony dokument 
potwierdzający obciążalność. 

d) pokrycie podestu wykonane ze sklejki antypoślizgowej - dołączony dokument 
potwierdzający. 

e) estetyczna osłona podestu - tkanina w kolorze czarnym - przód sceny oraz 2 boki. 

- ZADASZENIE o parametrach nie gorszych niż: 
 
a)  konstrukcja zadaszenia pokrytego nieprzemakalną plandeką spełniająca     
     wszystkie wymogi bezpieczeństwa i p.poż., odporna na niekorzystne warunki  
     atmosferyczne w tym deszcz i wiatr: do oferty należy dołączyć wymagane  
     niezbędne atesty. 
 
b)  osłona ścian bocznych zadaszenia i tyłu: gęsta siatka w kolorze czarnym z atestem  
     trudno palności.  
 
c)  zadaszenie musi mieć możliwość obciążenia dodatkowym wyposażeniem: do oferty  
     dołączony dokument potwierdzający obciążalność! 
 
d)  zadaszenie musi posiadać możliwość obciążenia wiatrem do 60km/h - do oferty  
     dołączony dokument potwierdzający obciążalność! 

 

- STANOWISKA REALIZATORSKIE i WYPOSAŻENIE DODATKOWE:  

a) stanowisko monitorowe przylegające do jednego boku sceny o rozmiarze min. 4 m x 
2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w 
część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest 
sceniczny 



 

 

b) stanowisko frontowe odpowiednio oddalone od sceny o rozmiarze min. 5 m x 3 m 
odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 łatwo demontowane ściany boczne, 
podwyższenie wykonane z podestów scenicznych lub innej stabilnej i wytrzymałej 
konstrukcji. 

c) podesty sceniczne według wymiarów zawartych w riderach technicznych zespołów 

d) zamontowane po obu stronach podestu scenicznego schody wejściowe o 
szerokości min. 1m z poręczami po obu stronach, stopnie z warstwą  
antypoślizgową – 2 sztuki, schody musza być oświetlone 

Uwaga – stanowiska: frontowe oraz monitorowe muszą być szczelne, stabilne, posiadać 
ściany boczne. Lekkie konstrukcje typu namioty ogrodowe itp. nie gwarantują 
prawidłowego zabezpieczenia sprzętu, co ma wpływ na bezproblemowy przebieg obsługi 
imprezy. Niedopuszczalne jest przerwanie koncertu z powodu zalania aparatury. 

ZADASZENIE I PODEST SCENICZNY MUSZĄ POSIADAĆ: PEŁNĄ DOKUMENTACJE 
TECHNICZNĄ, ODPOWIEDNIE  ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
ZGODNOŚCI ORAZ JEŻELI JEST TO WYMAGANE DLA DANEJ KONSTRUKCJI 
KSIĄŻKĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z WAŻNYMI 
PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI.  

DOKUMENTY TE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.  (NA PŁYCIE CD) 

W przypadku braku oferta zostanie odrzucona! 

2. NAGŁOŚNIENIE w dniach 10-12.08.2018 spełniające wymogi riderów 
wykonawców (według załączników), a w przypadku braku rideru lub braku 
dokładnych zapisów dotyczących rodzaju sprzętu lub urządzeń o parametrach nie 
gorszych i w ilości nie mniejszej niż poniższe: 

a) wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez 
Organizatora obszarze za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo 
„LINE -ARRAY” dedykowane do dużych koncertów plenerowych tylko uznanych 
marek producentów takich jak: MEYER SOUND, L’ACOUSTICS, ADAMSON, 
ELECTRO-VOICE, D&B, OHM, D.A.S. System musi być 4 drożny z aktywnym 
podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo częstotliwościowej układu, 
oparty na konstrukcji kolumn zawierających głośniki niskotonowe o średnicy nie 
mniejszej niż 12” (dopuszczalne 2X10” w jednej kolumnie) oraz kolumny sub 
basowe zawierające głośniki o średnicy nie mniejszej niż 18”. Minimalna ilość 
kolumn w całym wiszącym „gronie” na stronę to 8 szt. Minimalna ilość kolumn sub 
basowych to 10 szt. System nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać 
dźwiękiem cały obszar audytorium, a sektor bezpośrednio przy scenie powinien być 
nagłośniony niezależnie sterowanym, wysokiej jakości systemem kolumn 
głośnikowych Front-Fill. Powinien on być tej samej firmy, co główne nagłośnienie. 
Moc systemu min. 18 kW (rms). Skuteczność systemu adekwatna do warunków 
odbywającej się realizacji. Długość grania 80 m, szerokość grania 50 m 
 

b) oddzielny kompletny system monitorowy, mikser monitorowy cyfrowy  

c) frontowy stół mikserski cyfrowy wysokiej klasy min 32 wejść XLR/16 wyjść XLR.  



 

 

d) sprawne statywy mikrofonowe, profesjonalne mikrofony: dynamiczne, 
pojemnościowe i bezprzewodowe, diboxy, odtwarzacz CD/mp3/USB i okablowanie. 
Ilości niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji 
imprezy.  

Aparatura nie firmowa nie będzie akceptowana!  

3. OŚWIETLENIE SCENICZNE w dniach 10-12.08.2018 spełniające wymogi riderów 
wykonawców (według załączników) 

Urządzenia nie firmowe oraz niższej jakości i o gorszych parametrach nie 
będą akceptowane! 

4. Dodatkowe nagłośnienie inscenizacji wojskowych:  

          System MINI LINE ARRAY zapewnia zamawiający. 

Oferent zapewnia obsługę ww. systemu, mikroporty bezprzewodowe o zasięgu  

ok. 100 m. (7 szt.), mikrofon bezprzewodowy o zasięgu ok. 20-30m. Nagłośnienie 

dodatkowe musi być zasilane z niezależnego agregatu prądotwórczego. 

5. AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE O ODPOWIEDNIEJ MOCY DO ZASILENIA SCENY    

    GŁÓWNEJ (całej techniki estradowej oraz ekranu LED) oraz AGREGATY  

    PRĄDOTWÓRCZE DO ZASILENIA DODATKOWEGO NAGŁOŚNIENIA  

    INSCENIZACJI. 

 

6. Ekran LED, obsługa i realizacja: 

 

     ekran LED o wymiarach min. 5mX4m usytuowany przy scenie głównej  w dniach  

     od 10 sierpnia 2018 r. od godz. 14.00  do 12 sierpnia 2018 po zakończeniu 

     ostatniego punktu programu oraz dwie kamery do prezentacji „na żywo” występów  

     i koncertów oraz relacje na żywo inscenizacji oddalonej o ok. 100m od sceny głównej. 

 

          

RIDERY GWIAZD  
 
1. Rider techniczny zespołu LOMBARD  
        /załącznik nr 2/  

 

Rider - nagłośnienie 
Mirek Wdowczyk 

mobile: +48 609 71 50 71 

mirek.wdowczyk@gmail.com 

 

Rider - oświetlenie 
realizator świateł  Look Light Łukasz Jarmuziewicz 

tel. 530 600 604 

lukaszjarmuziewicz@gmail.com 

   
 



 

 

 2. Rider techniczny zespołu CLASSIC 
            /załącznik nr 2/ 
 
Manager zespołu:  

 Aneta Płocha tel. +48 797 600 567 e-mail: aneta@classic.org.pl 

Sprawy techniczne:  
 Jacek Kalwas tel. +48 533 114 994 e-mail: akustyk@classic.org.pl 

 3. Rider techniczny zespołu ŁOBUZY 

            /załącznik nr 2/ 

 Kontakt: 
 Tour Manager: Izabela Sołowska 600-986-414 

 4. Rider techniczny zespołu Kasia Popowska 

            /załącznik nr 2/ 

 Realizator dźwięku F.O.H 

Dawid Wielogórski  tel. 501 953 871,  e-mail: davix@poczta.fm 

 Tour Manager: 

Marcin Praski tel. 665 217 530, e-mail: booking@poporecords.com 

 5. Rider techniczny zespołu PIERSI 

            /załącznik nr 2/ 

 Realizator dźwięku FOH 

Robert „Jasiek” Wójtowicz tel. +48 534 661 942 e-mail: realizator@zespolpiersi.pl 

 

Realizator światła: tel. 534 661 942 

 

 

 


