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SPRECYFIKACJA TECHNICZNA



Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu informacyjno-promocyjnego dotyczącego realizacji i efektów
projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni
rzemieślniczych realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja;



Celem filmu będzie ukazanie realizacji i efektów projektu transgranicznego „Przy wiejskiej drodze”
– w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych, w którym udział bierze
5 partnerów z Polski i Słowacji: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (partner wiodący),
Múzeum oravskej dediny w Zubercu, Slovenské národné múzeum w Martine – Múzeum slovenskej dediny,
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;



Celem projektu jest ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego pogranicza polsko-słowackiego
poprzez odbudowę, remonty obiektów przemysłowych, rzemieślniczych z wyposażeniem oraz
upowszechnienie wiedzy na ich temat poprzez wyznaczenie transgranicznego szlaku przemysłów i rzemiosł
wiejskich, jako nowego produktu turystycznego pogranicza, a ponadto uatrakcyjnienie oferty muzeów
poprzez uruchomienie nowych wystaw stałych, czasowych i warsztatów;



Czas trwania filmu: 10-15 minut;



Produkcja filmu w polskiej wersji językowej z napisami w języku słowackim i angielskim;



Produkcja filmu powinna uwzględniać optymalizację i dostosowanie materiałów programowych
do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie. Technika obrazu HD/FHD, format 16 x 9,
nośniki: DVD, USB, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach (.mp4/.avi);



Wykonawca zapewnia scenariusz filmu (uwzględniający wytyczne Zamawiającego), potrzebny sprzęt
z obsługą, ew. lektorów, tłumaczenia oraz ujęcia filmowe, licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty
licencyjnej za wykorzystane utwory oraz postprodukcję materiału tj. m. in. montaż, napisy, logotypy,
udźwiękowienie, korekcję barwna, opracowanie ew. prostej czołówki, tytułówki, belek z napisami;



Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały
utrwalone w materiale, na ich rozpowszechnianie;



Wykonawca, z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego zrealizuje krótkie zdjęcia filmowe w 5 miejscach
realizacji projektu (u partnerów) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (ewentualne imprezy w ramach
projektu);



Sugerowana jest wsparcie przekazywanych informacji nowoczesną infografiką komputerową mającą za
zadanie ukazanie położenia instytucji partnerskich na mapie, oraz wykonanie części ujęć z lotu ptaka
nakręconych przy użyciu drona.

