
Zatqcmik do Uchwaly hrzqdu fuielnicy Clrylonia
Nr 5I/2017.2 dnial.0. 2017.

REKOMENDAC.IE DOTI'CZ.{CE PRZEBIEGU ooKoncert MigdzS,po,koleniowy -" z
okazji dnia Senio ra P0l7
ZAPLANOWANEGO NA 3i0 wrzesiefi 20f7 ROKU

i. Postanowibnia ogdrlne
Postanawia sig zofgani zav,tae przedsigwzigcie 3 0 wrzesnia 20l''tr r.

Miejsce : Park Kilofski

Postanawia siq, zg przedsigvrzigcie trwa w ci4gu jednego dni4 kt6rego data okre$lona jest
powyzej. Przedsiqwzigcie rozpoczyna sig o godzinie .14. i koriczy sig olcolo godziny 21., z
zakoficzenrem ostatnich Siystgp6w na scenie.

Ochrona i zabezpieczbnie medyczre
Postanawia siq, {e jednyTn z zadah wykonawcy przedsiigwzi,gcia jest zorganizctwuie
zabezpieczenia medyczle;go i ochrony terenu koncerhr.

Porz4dek podczas przbdsigwzigcia
Postanawia sig, 2e:

r teren konpertu po zakoriczeniu przedsigwz;igcia mus:i zastal oczyszozarry z"

odpaddw do stanu sprzed rczpoczgcia.
o Atrakcje i stoislia na terenie koncertr-l nie rmoge zastalwiad chodnik6w,

uniemoZliwiaj4c srvobodne przejScie.
c Teren konaertu musi posiada(, plan s/tuaoyjnlr" na lql6rym -v{tizrraczone s4 miejsrca

na atrakcjp dla dlzieci i os6b starszych, punl$y garstronomiczne, stoiska <11a

organizacj! pozarnfi<twych i innych podmiot6'w bior4cycltr udzia/-.ur wydarzeniu.

Koncert
Szczeg6lowy opis przgbiegu l(oncertu oraz spos6b rozrnieszczenia atakcji. i r;toisk na tererfe
Koncerfu wykonawqa konsultuje z odpowiedni4 upowa?nion4 osob4 z R.ady dzielrncy
Chylonia.
Koncert przeprowadza sig w nLastgpuj qcym porz4dku chronologicznynl :

o Organizator zapewnia'zatlaszetie sceny
o Rozstawienie stoisk, doprowadzenie instalacji energii elektryc;znej onae sprzq;tu

sluZqcego obslpdze Koncertu, przed rozpoczgciem Koncertrn"
o Rozpoczqcie Koncert , kt6re rozumie sig jako udostgpnienie atrakcjii i stoisk na tererde

koncerfu, w6r{d kt6rych znajiltjq sig zorganizowane F,rzez:. Wykonavrcg atrakcje clla
dzieci, atrakcje dla os6b doroslych i atrakcje dla os;6b stirszych..

I l)emonta2 stoisk i atrakcji oraz instalacji doprowadzai4cej energig elekrtryczn?
WYSTq,PY NA SCEIfIE
Postanawia sig, ze:

. na scenie w Papku Kilo'riskim zostan4 zorgatizovrane wystgpy.

. Progtam, w tym m.in. kolejnoSi Wystgp6w, spos6b, a taki-e kolejrroSi wcleodzenia i
schodzenia ze sceny os6b wystgpuj4cych oraz sposdb podl4czenia, ustawienia sprzE:tu
slu24cego obsludze ll/ystgp6w (w tym takae sprzgtu nagla5niajEcego) wykonawca
konsultuje z o{powiedni4 upowaznionego przez ntde zarzyd rady dzielnica Chylonia.
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Wystgpy na przreprowadzarn sq w nastgpujqoym porz4dku ehrorxllogicz-nym:
ienie spr;zgtu sluZ4cego obsludze'S/ystgp6w na scenie,, doprowadzernie

oW

Postanawia sig, Ze do

r Zastosowanie
o zabezpj
o zabezpi

A

j i energlii elel<try cznej oraz przed r <>zpoczgciem konc ertu.
rcie lirrzerw migdzy wystgpand poszczeg6lnych wystgpuj4cl,ch
uje sig,konkursy dla mieszkaric6w.

nie koncertu
spr:zgtu sluZ4cego obsludze lVystgp6w na scenie oraz instalacji
j4c:ej energig elektryczn4

II. Oczeki a wobr:c Wykonawcy

V/ylkonawcy przedsigwzigcla naleZy :

do ustalefr odpowiedniej
sprzgtu naglasniaj4cego (w tym pczenoSnego)
sceny :zaclaszeniem sceny.

o

a

a

a

. udostqpnienie sprzgtu nagtraSniaj4cego osoborn rekomendo\r/alnyrn przez
onia do wyst4pienia na scenie, okreflonym w osobnej uchwale,

RaLdg

Dzielnicy
zabezpieczetia medycznego -i ochrony terenLu lkonoerfu

ubezpieczen
zakup bqdlpo nagr6d do konkurs6w,
sprz4tnigcie po zakonczeniu przed si gwzigai 4
0pracowarue, ji rozmieszczenie plakat6w informuj4cycJtr o pr:zerJsigwzigciu,
Zwr6cenie si do Prezydenta Miasta Gdyni z uqdoskiem ,o honorsriry patrorrat rlla
przedsigwzigc

rozpl infonnacji dot. Koncertu
ponihstzy ch atrakcj i dostgpnych podczas Koncertu:

CJE D,LT\ DZIECI
Jako ieci" rozumie sig osoby nieletnie do ukofczenia 13 laku Zycia.

;owani,e na terenie festynu obiekldw shu24cych roz{fwce dzieciom. S4

I atrcakcje (w tym ,,dmuchary zamek") udostgpnione dzieciem
,

CJE DLI\ OSOB STARSZYCH
starsze" rozumie sig osoby donrsle, kt6re ukoric.zyly 55 rok Zyciil.

iro rn& terenie koncertu obiekt6w sluz4cych rornywce osobom

w kt(irym znajduj4 sig miejsca do siedzenia i artykufr umoZliwiajqce
gr9 w rty (bqydZ, kanasta), gry planszowe (np. chiriczyk), rii szachy, itp.
Dostgp do atrakcjldla os6b starszych powirrien byd bezplatnv.
Nie inno sig takze wyklucza( przedsta,wicieli poz,ostatych g;rup wiekowych
zmohl woSci korrystania z a1rakcji dla os6b starszych.
Mile iane jer;t nawiqzanie wsp6lpracl' z Centrurn AkqwrxlSci Seniora w

a

o

Gdyni.
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ORGANIZACJI POZAR.ZADOWYCH
ie org;anizacj i pozarz4dolvych do utworzenier stoisk promocyjnych rra

koncertu<>razutwarzeniestoisko45anizacjipr>zarzqdlowychwmiejscu
specJa ie v,ry znaczonym ptzez wykonawc A "

GAST'RONOMICZNE
100 miejsc siedz4cych do spoZyroia posilkd'w wraz:.2:zadaszeniem.

o Mobi punktrSw gastronornicmych zwanych,,food truckarud".
punkt6rv gastronomi czny eh.

io instalacji energii elektrycznLej dla obs.lugi stoisk:
ycJh.

um6rv z: odpowiednimi podmiotami

ie w przerwach rrttEdzy wystgparni kr6tkioh konkurs6w rlla
:r nagrodami.

dot'yc;zqce zasad przeprowadzatia konkrrrs6w dlsr mieszkaric6'w,
odbioru nagr6d wykonawca konsultuje z odprsri,'isdniq komisj4

Rady lDzielnicy Chylonia.

Wystep<iw na scenie:
o Konk Tale:ntdrw wtaz z wczeSniejs:ym wyborem finalist6w, kt6rego

iEcie odbgdzie sie maksyrnalnie 2 fgodnirl przed d,ttq
igcia. Szczegoly przeprowad zetiakonkwsu wykonawca konsultuje

iedni4 kcrmisj q dowin1 Rady Dzie'lnicy Chylonia.
wca zob,owiqzuje sie do przedstawienia propozqycji gwiazdy wieczoru,

za :zadarie uatrakcyjnii wydarzenie" Wyb6r zatvierdza komirsja
Rady Dzielnicy Chylonia da 2 rniesigcy przad dat4 prz,edsigwzigcia.

sporz4dzenie syl.uacyjnego terenu koncerfu,
swvorzerue rvylstgp6w na scenie
sporz,Edzenre ia koszt6w merytorvcznvch
w ramach

wykonania
na

ial6,w

z oop
Wykc
kf6ra

a

t
o

) organizacjg przedsigwziqca wykcrriawca zolbowiqirc siE do
promocyjnych Rady Dzielnic Chylonia i Cisowa, m.in.

koszulki, sy, i!p.




