Príloha č. 2
Úlohou úspešného uchádzača bude poskytnutie kompletného zabezpečenia organizácie
Záverečnej odbornej konferencie (ďalej len „Záverečná konferencia“) pre projekt „Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.

Poskytnutie kompletného zabezpečenia organizácie záverečnej konferencie
Dodávateľ poskytne pre objednávateľa konferencie kompletnú organizáciu záverečnej konferencie pre cca 80
účastníkov, ktorá sa bude konať v dňoch 19. – 21.3.2015 (objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín na
neskorší, konferencia sa však uskutoční najneskôr do 31.3.2015). Konferencia je tematicky zameraná na zhodnotenie výstupových ukazovateľov projektu a na činnosť a ďalšie fungovanie OOCR Slovenský raj. Cieľovou skupinou sú: obyvatelia územia NP Slovenský raj, členovia OOCR Slovenský raj, partneri projektu, podnikatelia
z územia NP Slovenský raj, MDVaRR, okolité OOCR, ZMOS, KSK, KOCR Košice región, ŠOP SR, HZS
a ďalšie zainteresované subjekty.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží doplnené nasledovné údaje pre obstarávané služby, ktoré budú
spĺňať všetky uvedené požiadavky.
1.

Miesto konania konferencie:

Záverečná konferencia sa bude konať na území NP Slovenský raj alebo v jeho bezprostrednej blízkosti,
v zariadení vhodnom na organizáciu konferencie. Zariadenie, v ktorom sa bude konať konferencia, musí mať:

-

konferenčnú miestnosť s kapacitou pre cca 80 účastníkov, v ktorej sa nachádza prednášateľský pult,
stôl a stoličky pre prednášateľov, stoly a stoličky pre hostí, ozvučenie miestnosti vrátane mikrofónov
(min. 2), premietacie plátno s možnosťou pripojenia notebooku a projektora, flipcharty (min. 2)
s príslušenstvom

-

minimálne 3 miestnosti pre prácu v skupinách s kapacitou 30 stoličiek a 15 stolov pre každú miestnosť
s vybavením (v každej miestnosti flipchart s príslušenstvom, kancelárske papiere, perá)
miestnosť pre tlačovú konferenciu so stolom a stoličkami pre VIP hostí a médiá

-

2.

Menný zoznam a pozvánky

Dodávateľ zabezpečí vytvorenie menného zoznamu účastníkov konferencie na základe odporúčaní
objednávateľa. Zaslanie pozvánok, vrátane ich návrhu a tlače – organizátor zabezpečí zaslanie pozvánok
účastníkom konferencie v el. podobe a VIP hosťom i v tlačenej verzii. Menný zoznam pripraví objednávateľ
v spolupráci s dodávateľom. Súčasťou pozvánky bude záväzná prihláška – návratka pre účastníkov konferencie.
3.

Visačky a zasadací poriadok

Dodávateľ zabezpečí účastníkom konferencie na základe potvrdenej účasti účastníkom konferencie visačky (meno, priezvisko, funkcia). Dodávateľ pripraví zasadací poriadok účastníkov konferencie na základe predbežnej
komunikácie s objednávateľom.
4.

Prednášatelia a lektori pracovných skupín

Pozvanie prednášajúcich na záverečnú konferenciu zabezpečí objednávateľ konferencie. V prípade, že si
prednášajúci bude nárokovať preplatenie cestovných výdavkov, cestovné výdavky preplatí prednášateľovi
dodávateľ z rozpočtu určeného na konferenciu.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť 4 lektorov pre prácu s účastníkmi konferencie v pracovných skupinách,
ktorých vopred odkonzultuje s dodávateľom. Zároveň dodávateľ odkomunikuje s objednávateľom náplň
práce jednotlivých skupín.
5. Moderátor a prekladateľ
Dodávateľ zabezpečí skúseného moderátora celej konferencie a odborného simultánneho prekladateľa z a do
anglického jazyka a z a do slovenského jazyka (simultánny prekladateľ a slúchadlá pre zahraničných hostí –
počet bude upresnený v dostatočnom predstihu pred konaním konferencie), počas celého konania záverečnej
konferencie.
Dodávateľ je povinný moderátora a prekladateľa vopred odkonzultovať s objednávateľom.

6. Stravovanie a občerstvenie
Pre všetkých účastníkov v dňoch 20. – 21.3.2015:
- Obed (20. – 21.3.2015)
- Bohaté občerstvenie v priebehu konania konferencie vrátane nápojov
- Raut (20.3.2015)
Pre účastníkov konferencie bude počas konferencie zabezpečené bohaté občerstvenie formou recepcie, na ktorej
budú studené a teplé stoly (chlebíčky, koláče, pagáče, syry, pečené mäsové rolády, klobásy, ovocie a pod.,), teplé
a studené nápoje (káva, čaj, minerálky, džúsy, ...). Občerstvenie bude zamerané prednostne na domáce a lokálne
produkty!
V rámci rautu je dodávateľ povinný zabezpečiť občerstvenie zahŕňajúce lokálne a domáce produkty, ako
aj celovečerný program, vrátane ľudovej hudby z regiónu. Súčasťou bude prezentácia jednotlivých
podnikateľských subjektov.
7. Preprava pre účastníkov konferencie
Dodávateľ zabezpečí komplexnú prepravu pre VIP účastníkov konferencie na deň 21.3.2015 – strihanie pások na
vstupných bránach v Slovenskom raji, prehliadka TIC v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni.
8. Tlačová konferencia
Dodávateľ zabezpečí miestnosť a občerstvenie pre tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v deň konania
záverečnej konferencie v rámci obedňajšej prestávky (13:30 - 14:00). Dodávateľ zabezpečí pozvanie národných
a regionálnych médií (denníky, televízie, tlač) na tlačovú konferenciu.
9. Fotodokumentačný materiál, prezenčné listiny, poznámkové materiály, správa zo záverečnej konferencie
Dodávateľ zabezpečí:

-

prezenčnú listinu účastníkov záverečnej konferencie s povinnými prvkami v 2 origináloch

-

fotografovanie a kamerovanie počas záverečnej konferencie

Dodávateľ odovzdá správu zo záverečnej konferencie, fotodokumentačný materiál, videomateriál a prezenčné
listiny objednávateľovi najneskôr do 15.04.2015. Každému účastníkovi konferencie dodávateľ zabezpečí
poznámkové materiály – poznámkový blok s perom. Poznámkové materiály budú označené logami na základe
konzultácie s objednávateľom.
10.Cena a platobné podmienky:
Cena bude stanovená za poskytnutie kompletného zabezpečenia organizácie záverečnej konferencie. Celková
cena za kompletné zabezpečenie organizácie so všetkými vyššie uvedenými službami nesmie byť vyššia ako
4.000 Eur s DPH.

PREDBEŽNÝ PROGRAM
19.3.2015

-

Príchod VIP hostí

20.3.2015

-

-

-

-

9:30 – 12:30
o
prezentácia dosiahnutých výstupových ukazovateľov projektu
o
prezentácia OOCR Slovenský raj a jej činností, vrátane vyhliadok do budúcnosti (plán rozvoja = biznisplán)
o
prezentácia hlavného strategického dokumentu „Stratégia rozvoja územia Slovenský raj
s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie rokovo 2015 – 2020 (výhľadovo 2025)“
12:30 – 14:00
o
obed
o
tlačová konferencia
14:00 – 15:30
o
implementácia Stratégie prostredníctvom programových balíčkov – rozdelenie účastníkov do
niekoľkých skupín a zhrnutie výsledkov
15:30 – 17:00
o
prezentácia jednotlivých skupín a zhrnutie výsledkov
17:00 – 18:30
o
prestávka
18:30 o
raut

21.3.2015

-

-

09:30 – 11:30
o strihanie pások na vstupných bránach v Slovenskom raji (Hrabušice, Dobšinská Ľadová
Jaskyňa)
11:30 – 12:30
o prehliadka TIC V Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, vrátane prednášky o Slovenskom raji
12:30 o obed

