OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ulicy Piastów
Śląskich 1, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w postaci
stworzenia autorskich koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na
podstawie koncepcji w trakcie edycji standardowych oraz specjalnych Nocnego Zwiedzania
Zamku Książ, które stanowią stałą ofertę kulturalno-turystyczną spółki.
I. PRZEDMIOT PRZETARGU:
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usługi w postaci stworzenia autorskich
koncepcji artystycznych oraz realizacji spektakli artystycznych na podstawie
koncepcji wykonywanych w trakcie dwóch edycji Nocnego Zwiedzania Zamku Książ
tj.:
1.1 EDYCJA STANDARDOWA - zwiedzanie organizowane cyklicznie, związane
klasycznie z historią zamku i jego duchami, liczba aktorów wynosi przynajmniej 3
osoby. W przypadku, gdy wejścia grup w jednym dniu będą następować w czasie
od 15 do 30 minut, Wykonawca zapewni dodatkowego aktora, a co druga edycja
standardowa będzie rozliczana jako edycja specjalna w tym dniu.
1.2 EDYCJA SPECJALNA - czyli zwiedzanie okolicznościowe np. Walentynki,
Nowy Rok, Halloween, Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz zgodnie z motywami
tworzonymi spontanicznie przez Zamawiającego np. pożegnanie Starego Roku,
ferie zimowe, edycje dla rodzin z dziećmi, liczba aktorów wynosi przynajmniej 5
osoby.
2. Spektakle artystyczne podczas Nocnego Zwiedzania Zamku Książ tj. zwiedzania z
przewodnikiem po zmroku trasą uwzględniającą również miejsca nieudostępniane w
trakcie dziennego zwiedzania, powinny składać się z ucharakteryzowanych (stroje,
makijaż, rekwizyty) aktorów oraz dodatkowych atrakcji na trasie m.in. scenografii,
dźwięków, świateł, materiałów audiowizualnych.
3. Każda autorska koncepcja artystyczna Nocnego Zwiedzania Zamku Książ być
przedstawiona w postaci scenariusza zawierającego opis trasy, postaci, opowiadanych
historii oraz dodatkowych atrakcji.
II. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela:
Dorota Karolewska; e-mail: karolewska@ksiaz.walbrzych.pl, tel. 693 459 616.
Marek Kwieciński; e-mail: kwiecinski@ksiaz.walbrzych.pl; tel.: 603-353-537;
2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej
umowy
dostępne
są
na
stronie
internetowej
ogłaszającego:
http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/.
3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poddania
przyczyny lub jego odwołania w każdym czasie jego trwania.

