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TARPTAUTINIŲ VAIKŲ ŽAIDYNIŲ KAUNE 2017 M. ATIDARYMO IR UŽDARYMO
RENGINIŲ IDĖJOS IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
1. Dalyvis privalo parengti ir pateikti Tarptautinių vaikų žaidynių (toliau tekste - ICG) renginių
scenarijų ir organizavimo projektą. Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turės jį detalizuoti ir suderinęs
su perkančiąja organizacija, pilnai įgyvendinti.
2. Reikalavimai meninei paslaugų daliai:
2.1. ICG atidarymo ir uždarymo renginiai turi būti organizuojami pagal tiekėjo konkursui pasiūlytą
originalų renginių scenarijų, kuriame Kauno miesto sportiniai, kultūriniai, istoriniai aspektai būtų
pateikti šiuolaikiškomis šventės raiškos formomis.
2.2. tiekėjas turi paruošti koncepciją atitinkančią renginių scenografiją, užtikrinti aukštą abiejų renginių
meninį lygį.
2.3. tiekėjas turi pasitelkti ne mažiau kaip 5 profesionaliausius (žinomus šalies mastu) miesto/šalies ar
užsienio atlikėjus/grupes bei šokių/meno/muzikos/sporto kolektyvus;
2.4. renginių metu turi būti atliekama oficiali Žaidynių daina, kurią nurodys užsakovas.
2.5. Renginių vietos ir datos:
2.5.1. ICG atidarymo ceremonija 2017 liepos 5 d., Kauno sporto halėje, Perkūno al. 5, Kaunas;
2.5.2. ICG uždarymo ceremonija 2017 liepos 8 d., Kauno sporto halėje, Perkūno al. 5, Kaunas.
2.6. Reikalavimai atidarymo ir uždarymo renginiams, t.y. teikėjas turi suorganizuoti ir įgyvendinti:
2.6.1. Tarptautinių vaikų žaidynių atidarymo ceremoniją:
ICG atidarymo renginys/ceremonija: apie 2 valandas trunkantis masinei auditorijai skirtas ir tematiką
atitinkantis vaikų žaidynių atidarymas ir šou programa su šokių/meno/muzikos/sporto kolektyvų ir
atlikėjų pasirodymais.
Atidarymo renginyje privalo būti:
 Žaidynėse dalyvaujančių miestų komandų (92-96 miestų komandos, iki 1600 asmenų)
pristatymas (laisva tiekėjo sugalvota forma);
 Oficiali dalis (Grand Opening ceremony);
 Šou dalis.
Šias renginio dalis tiekėjas gali scenarijuje dėstyti laisvai atsižvelgiant į siūlomo scenarijaus įdėją,
privalomi yra tik 2.6.1.1. punkto reikalavimai.
2.6.1.1. Privalomi reikalavimai oficialiai daliai:
 ICG vėliavos perdavimas (ankstesnis miestas organizatorius perduoda vėliavą šių žaidynių
organizatoriams);


Vėliavos pakėlimas (skambant žaidynių himnui Liudvigo van Bethoveno „Odė džiaugsmui“);



Olimpinės liepsnos įžiebimas;



Vieno pasirinkto sportininko ir vieno pasirinkto teisėjo priesaika nacionaline (lietuvių) kalba ir
ICG oficialia (anglų) kalba;



Kauno miesto mero arba jo atstovo kalba (su vertimu į anglų kalbą);



ICG prezidento arba jo atstovo kalba (su vertimu į lietuvių kalbą).

2.6.1.2. Tiekėjas privalo suorganizuoti Žaidynių atidarymo renginio tiesioginę transliaciją pasirinktoje
respublikinėje televizijoje ir internetu. Transliacijos metu turi būti suteikta galimybė pristatyti
tarptautinių vaikų žaidynių Kaune rėmėjus.
2.6.2. Tarptautinių vaikų žaidynių uždarymo ceremoniją:
ICG uždarymo renginys/ceremonija: ne mažiau pusantros valandos trunkantis masinei auditorijai skirtas
renginys, kuriame akcentuojamas Kauno miesto svetingumas ir pasiruošimas sportininkus priimti ir
ateityje, rodomi Kaune vykusių ICG žaidynių vaizdai (ekranuose rodomas trumpas video filmas iš šių
žaidynių). Šou programą turi sudaryti šokių/meno/muzikos/sporto kolektyvų ir atlikėjų pasirodymai.
2.6.2.1. Privalomi reikalavimai oficialiai daliai:
 Žaidynių organizatorių kreipimasis;


Vėliavos nuleidimas



ICG vėliavos ir fakelo perdavimas sekančių Pasaulio vaikų žaidynių organizatoriams;



Tarptautinių vaikų žaidynių prezidento arba jo atstovo uždarymo kalba, padėkos organizatoriams
įteikimas;

2.6.2.2. uždarymo ceremonija privalo būti filmuojama ir transliuojama tiesiogiai internetu.
3. Papildomi (pageidautini) reikalavimai meninei paslaugų daliai:
3.1. Suorganizuoti uždarymo ceremonijos transliaciją pasirinktoje respublikinėje televizijoje;
3.2. Surasti papildomus rėmėjus atidarymo ir uždarymo ceremonijoms ir/ arba transliacijai, derinant su
perkančiąja organizacija.
4. Reikalavimai organizacinei-techninei paslaugų daliai:
4.1. Teikėjas privalo užtikrinti visų konkursui pateiktame ICG renginių organizavimo projekte numatytų
priemonių ir kitų įsipareigojimų kokybišką techninį ir organizacinį įgyvendinimą.
4.2. Tiekėjas turi suorganizuoti ir užtikrinti renginių, scenos įrangų ir pan. apsaugą, viešosios tvarkos
palaikymą, higienos reikalavimų užtikrinimą ir t. t.;
4.3. Tiekėjas turi suorganizuoti ir pateikti renginiams reikalingas technines priemones:
4.3.1. Atidarymo ceremonijai ne mažiau kaip 1 reikalingų išmatavimų sceną/pakylą su reikalinga
įgarsinimo, apšvietimo įranga, lazeriais bei LED ekranais (su kameromis, operatoriais ir t.t.), nurodant
jų išdėstymą, parametrus, galingumus, kiekius, raiškas ir pan.;
4.3.2. ICG uždarymo ceremonijai ne mažiau kaip 1 reikalingų išmatavimų sceną/pakylą su reikalinga
įgarsinimo, apšvietimo įranga, lazeriais bei LED ekranais (su kameromis, operatoriais ir t.t.), nurodant
jų išdėstymą, parametrus, galingumus, kiekius, raiškas ir pan.

5. Kiti reikalavimai paslaugų teikimui. Tiekėjas, vykdydamas sutartį turės:
5.1. Įtraukti į renginių organizacinį komitetą 1 perkančiosios organizacijos atstovą;
5.2. Ne vėliau kaip 30 dienų iki renginių pradžios raštiškai suderinti su perkančiąja organizacija detalų
renginių scenarijų;
5.3. iki 2017 m. liepos 30 dienos pateikti perkančiajai organizacijai finansinę ataskaitą pagal
finansuojamo projekto išlaidų sąmatos punktus ir paslaugų atlikimo-priėmimo aktus bei išsamią
dalykinę ataskaitą apie suteiktas paslaugas;
5.4. Suderinus su perkančiąja organizacija, sutarties vykdymo eigoje galima keisti projekte numatytus
atlikėjus ir kolektyvus jiems lygiaverčiais meniniu požiūriu, jeigu tam yra pateisinamos priežastys.

