W odpowiedzi na Państwa pytania złożone w dniu 15.04.2021 do zaproszenia do składania ofert
cenowych na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis, uprzejmie informuję:
1. Jaka jest orientacyjna ilość planowanych wydarzeń/działań, na których konieczny będzie udział
ekipy filmowej?
Jeżeli zostaną zorganizowane po polskiej i czeskiej stronie rajdy rowerowe, koncerty które są planowane
06-08.2021 to chcielibyśmy, aby ujęcia z tych imprez znalazły się w filmie. Minimum 4 imprezy po obu
stronach granicy. Nie wiadomo czy imprezy się odbędą ze względu na panującą epidemię.
Chcemy aby w filmie został przedstawiony krótki rys historyczny EG oraz wypowiedzi prezesów obu
części EG. Niezbędne będzie nagranie wywiadów w siedzibie polskiej części Euroregionu Glacensis w
Kłodzku oraz w siedzibie czeskiej części Euroregionu - Rychnovie nad Kněžnou.
2. Czy tekst, który będzie czytany przez lektora zostanie przygotowany przez Państwa, czy leżeć
to będzie po stronie Wykonawcy?
Przygotowanie tekstu, który będzie czytany przez lektora leży po stronie wykonawcy.
3. Czy tłumaczenia na język czeski (napisy do filmu) oraz na język polski (wypowiedzi w języku
czeskim) zostaną przygotowane przez Państwa?
Wszystkie tłumaczenia są po stronie Wykonawcy. Wypowiedzi w języku polskim i czeskim, które mają
znaleźć się w filmie to wypowiedzi Prezesa Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis (w języku
polskim) oraz Prezesa czeskiej części Euroregionu Glacensis (w języku czeskim).
Jeżeli zostaną zorganizowane po polskiej i czeskiej stronie 2 rajdy rowerowe, 2 koncerty które są
planowane 06-08.2021 to chcielibyśmy aby ujęcia z tych imprez znalazły się w filmie. Mogą tam być
ewentualne wypowiedzi uczestników rajdów, to zależy od scenariusza. Nie wiadomo czy imprezy się
odbędą ze względu na panującą epidemię o obostrzenia w Polsce i Czechach.
4. Jaka jest orientacyjna ilość lokalizacji/obiektów, które mają być sfilmowane? Czy wykonawca
dostanie taki wykaz?
Założeniem filmu jest pokazanie obszaru Euroregionu Glacensis z lotu ptaka, zatrzymując się w
poszczególnych gminach po obu stronach granicy i pokazując efekty zrealizowanych projektów: wieże
widokowe, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki, ewentualne imprezy organizowane w ramach
projektów itp.
Po polskiej stronie teren Euroregionu Glacensis obejmuje gminy powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego,
wałbrzyskiego dzierżoniowskiego, strzelińskiego i świdnickiego. W załączeniu przesyłam wykaz
członków Stowarzyszenia. Atrakcje, które będą prezentowane muszą znajdować się na terenie gmin i
powiatów należących do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
Teren Euroregionu Glacensis po czeskiej stronie, z którego atrakcje turystyczne chcemy pokazać to
Karkonosze, Broumovsko, OrlickiCh Gór, Masywu Králický Sneznik + ważne miasta Hradec Králové
i Pardubice i Rychnov nad Kněžnou.
Założyliśmy, że film będzie trwał do 7 minut, z czego do 2 minuty chcielibyśmy poświęcić na rys
historyczny i wypowiedzi Prezesów, ok. 5 minut zajęło by pokazanie imprez transgranicznych (jeśli
możliwa będzie ich realizacja) oraz atrakcji turystycznych. Chcielibyśmy aby pokazać m. in. efekty
zrealizowanych projektów: wieże widokowe, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki. Jeśli imprezy
transgraniczne się nie odbędą możliwe będzie pokazanie większej ilości atrakcji turystycznych. Ilość
imprez/ lokalizacji/obiektów/atrakcji będzie dostosowana do czasu, w którym może być przedstawiona
w filmie.
5. Czy Wykonawca dostanie archiwalne materiały filmowe?
Materiały archiwalne, które poosiadamy i możemy udostępnić to zdjęcia z podpisania umowy o
utworzeniu Euroregionu Glacensis oraz zdjęcia z innych ważnych wydarzeń.
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