Príloha č. 1
Tradičný trnavský jarmok 2017 – technické požiadavky
Termín: 8. – 10.9. 2017
Miesto: Trnava, Trojičné námestie – hlavný stage
Hlavná ulica /pred radnicou/ - na miestnej komunikácii
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie podujatia – špecifikované v bodoch 1 – 3.
Akcia sa koná na voľnom priestranstve – Trojičné námestie a Hlavná ulica pred radnicou.
Súčasťou poskytovaných služieb je:
doprava techniky a pracovníkov na miesto určenia
inštalácia a nastavenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky
zabezpečenie odbornej obsluhy zariadení počas celej akcie
demontáž a odvoz zariadení po skončení akcie
zabezpečenie strážnej služby k technickým zariadeniam

1. Ozvučenie

Zoznam použitej techniky:

Množstvo:

hlavný zvukový systém 2 alebo 3pásmové repro
bedne 1500W s rozsahom od 60Hz - 20kHz

8ks

bočné ozvučenie 2 pásmové reprobedne 800W
120Hz - 20kHz,

6ks

statívy vo výške 2,5m nad zemou pre repro bočného
ozvučenia

6ks

bass/sub bas extender o výkone min. 2000W s
rozsahom 30 - 400Hz
zosilňovače k reprosústave
pódiové odposluchy o výkone min.60Hz-16kHz
zosilňovače ku každej odposluch. reprobedni zvlášť
reproduktorové stojany

4ks
4ks
12ks
12ks
6ks

mixážny pult s min. počtom 50 vstupov (digitálny,
analógový) so 4 parametrickými korekciami,
10AUX, 8 x grafický 31 pásmový EQ
kompresor dynamiky

2ks
12ks

efektový multiprocesor (hall,plate, room, delay)

2ks

prijímače mikroportov UHF pásme+bezdrôt.
vysielače (bodypack)
náhlavné mikrofóny telovej farby

12ks
12ks

prijímače mikroportov UHF pásme+bezdrôt.
vysielače ručné (handky)
anténny spliter (zlučovač) so všesmerovou anténou

6ks
2ks

mikrofón kondenzátorový s rozsahom 20Hz 20kHz, šum 20dB

8ks

mikrofón kondenzátorový kardioidný s rozsahom
20Hz - 20kHz

6ks

mikrofón kondenzátorový kardioidný štipcový s
rozsahom 60Hz - 20kHz
mikrofón dynamický spevový

10ks
10ks

mikrofón kondenzátorový závesný (ruchový) s
protiveternou ochanou
CD prehrávač
direct box
stojan mikrofónový
káble mikrofóne pódiové 10 a 15m
mikrofóna kabeláž, 3,5,10,12m
kabeláž 230V rôzne dĺžky - 5,10,15 ...m
kabeláž 230V rôzne dĺžky - 25, 50m
reproduktorové káble - podľa potreby
sada redukcií XLR M - JCK, XLR - Cinnch,
batérie do mikroportov
káblové prejazdy 1m

6ks
2ks
ks
42ks
50ks
100ks
100ks
10ks
set
30 ks
75 hod
15ks

Ostatné:
doprava
technickí pracovníci, zvukári
montáž, nastavenie, demontáž

Áno
Áno
áno

2. Osvetlenie

Zoznam použitej techniky:
profesionálny osvetľovací pult min-12 submastrov
reflektor PC 2000W
reflektor LED PC min - 100W
reflektor LED PAR 64 100W
halogénová vaňa 1 kW
follow spot min- 1,2 kW
dimmer 12 kanálov- min-16A
inteligentné svetlá - LED Wash min-300W
Led BAR-RGB
inteligentné svetlá - Spot min-575
osvetlenie za javiskom LED- vana 50W
city colour min 1800W
reflektor profile min-600W 19-50 Zoom
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Množstvo:
1ks
12ks
8ks
12ks
8ks
2ks
3ks
8ks
14ks
14ks
4ks
2ks
12ks

hazer min 1500W
kabeláž 380V rôznych dĺžok - 25, 50 m
kabeláž 230V rôznych dĺžok - 5, 10, 15...m

2ks
10ks
50ks

Ostatné:
doprava
technickí pracovníci, osvetľovači
montáž, nastavenie, demontáž

Áno
Áno
áno

3. Veľkoplošná obrazovka + príslušenstvo:
- rozmer obrazovky 4 x 3m, rozlíšenie P 10, zavesená na zadnom horizonte,
- podstavce pod kamery 1 x 1m výšky 0,5m,
- kompletná kabeláž,

Spracované 22.08. 2017
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