
RA MOWE  WA R UN KI  ZA MÓWI EN IA  -  S POT

I. Cel spotu: 
Celem spotu będzie:
1) uwrażliwienie społeczności lokalnej na sytuację osób bezdomnych szczególnie w okresie

jesienno – zimowym,
2) zmiana stereotypu osoby bezdomnej,
3) informowanie o lokalnym systemie wsparcia dla osób bezdomnych.

II. Długość  spotu: od  30  do  50  sekund.  Spot  wykonany  będzie  w  standardzie  FullHD,
w rozdzielczości 1920x1080. 

III. Lektor -  zapewnienie udziału profesjonalnego lektora,  który wejdzie w rolę komentatora
treści nagrania lub teks przekazywany będzie w formie napisów.

IV. Muzyka - zapewnienie podkładu muzycznego na podstawie oświadczenia o nabyciu praw
do użycia wybranych fragmentów muzycznych do produkcji filmu promocyjnego będącego
przedmiotem  niniejszego  zamówienia.  Uzyskanie  niezbędnych  licencji  i  uiszczenie
niezbędnych opłat licencyjnych Dźwięk stereo 2.0. 

V. Plan zdjęciowy - dowolność miejsc, w których kręcone będą  ewentualne zdjęcia do spotu. 

VI. Sprzęt -  produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego
sprzętu.  W cenie  usługi  zapewnione  będzie:  montaż,  profesjonalne  oświetlenie,
udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 

VII. Scenariusz - opracowanie scenariusza i  harmonogramu prac. 

VIII. Nośniki  -  nagrany  materiał  przekazany  będzie  na  płycie  DVD  i  pendrive,  w  formacie
umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. 

IX. Prawa autorskie: 
W cenie usługi zapewnione będzie przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału
promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: 

1) utrwalania  i  zwielokrotniania  jakąkolwiek  techniką  (w  tym  drukiem,  na  kliszy
fotograficznej,  na  taśmie  magnetycznej,  cyfrowo)  w  jakimkolwiek  systemie  i  na
jakimkolwiek nośniku m.in. płycie DVD, pendrive; 

2) wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
3) publicznego udostępniania materiałów, w tym w Internecie, 
4) publicznego odtwarzania, 
5) użyczania, 
6) nadawania za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej, 
7) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych

i sieci kablowych. 
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. We własnym
zakresie  należy  uzyskać  zezwolenia  osób,  których wizerunki  zostaną  utrwalone  w spocie
promocyjnym na ich rozpowszechnianie.



X. Dodatkowe  wymagania  –  spot powinien  prezentować  podmiot  realizujący  Miasto
Szczecinek/  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  Wykonawca  w  tym  celu  może
wykorzystać  herb  Miasta  Szczecinek/  logo  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Szczecinku.

XI. Termin realizacji – 10 grudnia 2019 r. 


