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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 
I. Wydruk plakatów w formacie A3 i A2: 

1) druk w pełnym kolorze, 

2) druk 4/0, 

3) papier kreda, błysk o gramaturze 170 g/m2, 

4) wydruk 10 sztuk A2, 10 sztuk A3, 

5) logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020 

6) loga biegu udostępnione przez Zamawiającego. 

 

Uwaga odstępy między logami muszą być mierzone w dolnej linii według wymiaru 

bocznego flagi Polski w przypadku ologowania w kolorze 

 

Uwaga odstępy między logami muszą być mierzone w dolnej linii według wymiaru 

bocznego flagi Unii Europejskiej w przypadku ologowania czrno – białego (w ologowaniu 

czarno białym nie ma flagi Polski) 

 

Na białym tle:  

 
Na innych kolorach tła w ramce na białym tle: 

 

 

II. Projekt dyplomów w formacie A4 i ich wydruk w rozbiciu na dwa projekty graficzne:  

1) druk w pełnym kolorze, 

2) druk 4/0, 

3) papier kreda, błysk, o gramaturze 300 g/m2, 

4) wydruk 300 sztuk dla dzieci, 

5) wydruk 500 sztuk dla uczestników biegu głównego. 

Na białym tle: 
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Na innych kolorach tła w ramce na białym tle: 

 

 

III. Koszulki do biegania – zdjęcia poglądowe w załączniku: 

1. materiał techniczny, oddychający – 100 % poliester PIKA, 150 g/m2, 

2. kolor biały 

3. przód koszulki nadruk w pełnym kolorze, 

4. rękaw mały nadruk w pełnym kolorze,  

5. 220 sztuk dla dzieci z logo biegu dla dzieci oraz logotypami 

-  50 sztuk w rozmiarze 122 cm, 

-  50 sztuki w rozmiarze 132 cm, 

-  50 sztuki w rozmiarze 144 cm, 

-  70 sztuk w rozmiarze 156 cm, 

6. 350 sztuk dla uczestników biegu głównego z logo biegu głównego oraz logotypami 

-  70 sztuk w rozmiarze S, 

-  80 sztuk w rozmiarze M, 

-  150 sztuki w rozmiarze L, 

-  50 sztuk w rozmiarze XL, 

7. krótki, raglanowy rękaw, boczne przeszycia wykończone nitką w kolorze tkaniny, 

8. logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020. 

 

 

Na białej koszulce: 

 
 

Na innych kolorach koszulek w ramce na białym tle: 

 

 

 

IV. Gadżety promocyjne: 

1. torby ekologiczne – 500 sztuk, zdjęcie poglądowe w załączniku 

- wymiary 38 cm X 42 cm, 

- materiał w kolorze naturalnym - 100 % bawełna, 
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- nadruk w jednym kolorze z jednej strony torby, 

- logotypy zgodne z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020, 

 

Na białej torbie w jednym kolorze: 

 

 
 

Na innych kolorach toreb w ramce na białym tle w jednym kolorze: 

 

 

 

 

2. breloczki/zawieszki – 100 sztuki, zdjęcie poglądowe w załączniku 

- materiał miękki, odblaskowy dwustronny, 

- kolor zielony, 

- w kształcie żaby (najlepiej rzekotki drzewnej), 

- mocowanie łańcuszek kulkowy ok. 12 cm z zapinką, 

- nadruk z jednej strony w jednym kolorze, 

- skrócone logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 - 2020, 

 

 

 

 

V. Medale i tasiemki do medali, zdjęcia poglądowe w załączniku: 

1. Kompletne medale z tasiemkami dla dzieci: 

- 190 sztuki, 

- okrągłe z pleksi bezbarwnej z otworem na tasiemkę, 

- średnica 6 cm, 

- grubość 4 mm, 

- nadruk UV kolorowy, 

- tasiemka do medalu o szerokości 25 mm, 
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- nadruk na tasiemce 4/0 jednostronny kolorowy, 

- logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020. 

2. Tasiemki do medali – 108 sztuk - oraz przymocowanie ich do medali, które to zostaną 

przekazane przez Zamawiającego: 

- tasiemka do medalu o szerokości 25 mm, 

- nadruk na tasiemce 4/0 jednostronny kolorowy, 

      - logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020 

Na białej tasiemce: 

 
 

Na innych kolorach tasiemek w ramce na białym tle: 

 

 

 

3. Kompletne medale z tasiemkami dla uczestników biegu głównego: 

- 250 sztuk, 

- okrągły, metalowy, teksturowany przestrzennie jednostronnie w kolorze, 

- średnica 7 cm, 

- grubość 3 mm, 

- tasiemka do medalu o szerokości 25 mm, 

- nadruk na tasiemce 4/0 jednostronny kolorowy, 

- logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020. 

4. Tasiemki do medali – 222 sztuki - oraz przymocowanie ich do medali, które to zostaną 

przekazane przez Zamawiającego: 

- tasiemka do medalu o szerokości 25 mm, 

- nadruk na tasiemce 4/0 jednostronny kolorowy, 

      - logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020 

Na białej tasiemce: 

 
Na innych kolorach tasiemek w ramce na białym tle: 
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VI. Statuetki, zdjęcie poglądowe w załączniku: 

- 10 sztuk statuetek za zajęcie I-go miejsca, 

- 10 sztuk statuetek za zajęcie II-go miejsca, 

- 10 sztuk statuetek za zajęcie III-go miejsca, 

- szklane o wysokości ok. 20 cm, 

- napisy piaskowane, 

- logotypy zgodnie z kartą wizualizacji RPO 2014 – 2020. 

 

Na białym podłożu: 

 

 
 

Na innych kolorach podłoża w ramce na białym tle: 

 

 

 

VII. Nagrody dla dzieci za biegi dziecięce: 

Ologowanie do zastosowania na nagrodach 

  

 
1. I miejsce w kategorii  do 5 lat dziewczynki bieg na 100m: 

1) maskotka niedźwiadek koloru szarego lub jasnobeżowego o wysokości ok. 110 cm z kokardą 
lub żabka zielona o wysokości ok. 110 cm z kokardą, wykonane z miękkiego i puszystego 
futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 1 sztuka; 

2) klocki lego duplo, Małe Zwierzątka, zawiera cztery figurki młodych zwierząt: pandy, białego 
tygrysa, żyrafy i słonia, pęd bambusa, różowy kwiatek i małe drzewo –  
1 komplet, umieszczenie naklejki z logotypami na opakowaniu klocków  
lub  
klocki –układanki (puzzle), zwierzęce twarze, 9 elementowe kartonowe klocki – 1 komplet.   

2. II, III miejsce w kategorii  do 5 lat dziewczynki bieg na 100m:  
       maskotka niedźwiadek koloru jasno beżowego lub szarego o wysokości ok. 95 cm  

z kokardą lub żabka zielona o wysokości ok. 95 cm z kokardą, wykonane z miękkiego  
i puszystego futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 2 sztuki;  
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3. I  miejsce w kategorii  do 5 lat chłopcy bieg na 100m: 
1) maskotka niedźwiadek koloru szarego lub jasnobeżowego o wysokości ok. 110 cm z kokardą 

lub żabka zielona o wysokości ok. 110 cm z kokardą, wykonane z miękkiego i puszystego 
futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 1 sztuka; 

2) klocki lego duplo, Małe Zwierzątka, zawiera cztery figurki młodych zwierząt: pandy, białego 
tygrysa, żyrafy i słonia, pęd bambusa, różowy kwiatek i małe drzewo – 1 komplet, umieszczenie 
naklejki z logotypami na opakowaniu klocków 
lub  
klocki –układanki (puzzle), zwierzęce twarze, 9 elementowe kartonowe klocki – 1 komplet.   

4. II , III miejsce w kategorii  do 5 lat chłopcy bieg na 100m:  
maskotka niedźwiadek koloru jasnobeżowego lub szarego o wysokości ok. 95 cm z kokardą, lub 
żabka zielona o wysokości ok. 95 cm z kokardą, wykonane z miękkiego  
i puszystego futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 2 sztuki;  
 

5. I miejsce w kategorii  6 -7 lat dziewczynki bieg na 200m: 
1) maskotka niedźwiadek koloru szarego lub jasnobeżowego o wysokości ok. 110 cm z kokardą 

lub żabka zielona o wysokości ok. 110 cm z kokardą, wykonane z miękkiego i puszystego 
futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 1 sztuka;  

2) klocki lego CREATOR ZWIERZĘTA Z LASU DESZCZOWEGO 3w1 (możliwość zbudowania żaby, 
kameleona, papugi), 215 elementów – 1 komplet, umieszczenie naklejki z logotypami na 
opakowaniu klocków;  

6. II, III miejsce w kategorii  6 - 7 lat dziewczynki bieg na 200m:  
       maskotka niedźwiadek koloru jasnobeżowego lub szarego o wysokości ok. 95 cm z kokardą lub   

 żabka zielona o wysokości  ok. 95 cm z kokardą, wykonane z miękkiego  i puszystego futerka,  
 z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 2 sztuki;  

 
7. I  miejsce w kategorii  6 - 7 lat chłopcy bieg na 200m: 

1) maskotka niedźwiadek koloru szarego lub jasnobeżowego o wysokości ok. 110 cm z kokardą 
lub żabka zielona o wysokości ok. 110 cm z kokardą, wykonane z miękkiego i puszystego 
futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 1 sztuka; 

2) klocki lego CREATOR ZWIERZĘTA Z LASU DESZCZOWEGO 3w1 (możliwość zbudowania żaby, 
kameleona, papugi), 215 elementów – 1 komplet, umieszczenie naklejki z logotypami na 
opakowaniu klocków;  

8. II , III miejsce w kategorii  6 - 7 lat chłopcy bieg na 200m:  
maskotka niedźwiadek koloru jasno beżowego lub szarego o wysokości ok. 95 cm  
z kokardą lub żabka zielona o wysokości ok. 95 cm z kokardą, wykonane  
z miękkiego i puszystego futerka, z wykonaniem nadruku logotypów na kokardzie – 2 sztuki;  
 

9. I  miejsce w kategorii wiekowej 8 - 9 lat dziewczynki bieg na 300m: 
1) plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 

błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro 
lub zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 1 sztuka; 
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2) klocki lego CREATOR ZWIERZĘTA Z LASU DESZCZOWEGO 3w1 (możliwość zbudowania żaby, 
kameleona, papugi), 215 elementów – 1 komplet, umieszczenie naklejki z logotypami na 
opakowaniu klocków;   

10. II, III miejsce w kategorii wiekowej 8 - 9 lat dziewczynki bieg na 300m: 
plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym – 2 sztuki;  
 

11. I  miejsce w kategorii wiekowej 8 - 9 lat chłopcy bieg na 300m: 
1) plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 

błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro 
lub zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 1 sztuka; 

2) klocki lego CREATOR ZWIERZĘTA Z LASU DESZCZOWEGO 3w1 (możliwość zbudowania żaby, 
kameleona, papugi), 215 elementów – 1 komplet, umieszczenie naklejki z logotypami na 
opakowaniu klocków;  

12. II, III miejsce w kategorii wiekowej 8 - 9 lat chłopcy bieg na 300m: 
plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 2 sztuki; 
 

13. I  miejsce w kategorii wiekowej  10 - 11 lat dziewczynki bieg na 400m: 
 1) plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm, zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 1 sztuka; 
2) bambusowy lunchbox dla dzieci firmy Zuperzozial  (z obrazkiem pandy i flaminga) wykonany  
z biodegradowalnych materiałów - w 70-80% z włókien roślinnych (bambusa  
i kukurydzy) z dodatkiem pigmentów (bezpiecznych w kontakcie z żywnością) i żywicy 
melaminowej, zabezpieczony dodatkowo elastyczną opaską wykonaną z gumy, szerokość: 12,5 
cm, długość: 18,5 cm, wysokość: 6 cm - 1 sztuka;  

14.  II, III miejsce w kategorii  wiekowej 10 - 11 lat dziewczynki bieg na 400m: 
plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 2 sztuki; 
 

15. I  miejsce w kategorii wiekowej  10 - 11 lat chłopcy bieg na 400m: 
1) plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 1 sztuka; 
2) bambusowy lunchbox dla dzieci firmy Zuperzozial  (z obrazkiem lwa) wykonany  
z biodegradowalnych materiałów - w 70-80% z włókien roślinnych (bambusa  
i kukurydzy) z dodatkiem pigmentów (bezpiecznych w kontakcie z żywnością) i żywicy 
melaminowej, zabezpieczony dodatkowo elastyczną opaską wykonaną z gumy, szerokość: 12,5 
cm, długość: 18,5 cm, wysokość: 6 cm - 1 sztuka;  
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16. II, III miejsce w kategorii  wiekowej 10 - 11 lat chłopcy bieg na 400m: 
plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże 
komory główne zamykane na zamek błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz 
wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na 
plecaku – 2 sztuki; 
 

16. I  miejsce w kategorii wiekowej  12 - 13 lat dziewczynki bieg na 500m: 
1) plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na 

zamek błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze 
moro lub zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 1 sztuka; 

2) kubek termiczny marki Aladdin  R&R 0,35 l ciemnozielony, izolacja -  podwójne plastikowe 
ścianki, szczelnie zamykana pokrywka z klapką, całkowicie biodegradowalny, materiał: 
ekologiczne tworzywo eCycle – materiał z surowców wtórnych, wysokość: 22 cm, średnica: 
8,4 cm, pojemność: 0,35 l - 1 sztuka; 

17.  II, III miejsce w kategorii  wiekowej 12 - 13 lat dziewczynki bieg na 500m: 
 plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 2 sztuki; 

 
18. I  miejsce w kategorii wiekowej  12 - 13 lat chłopcy bieg na 500m: 

 1)plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze moro lub 
zielonym, z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 1 sztuka; 
2) kubek termiczny marki Aladdin  R&R 0,35 l ciemnozielony, izolacja -  podwójne plastikowe 
ścianki, szczelnie zamykana pokrywka z klapką, całkowicie biodegradowalny, materiał: 
ekologiczne tworzywo eCycle – materiał z surowców wtórnych, wysokość: 22 cm, średnica: 8,4 
cm, pojemność: 0,35 l - 1 sztuka; 

 16. II, III miejsce w kategorii  wiekowej 12 - 13 lat chłopcy bieg na 500m: 
plecak sportowy o wym. 34x21x46 cm , zawierający 2 duże komory główne zamykane na zamek 
błyskawiczny -dwukierunkowy, pikowane plecy oraz wyściełane pasy nośne w kolorze niebieskim, 
z wykonaniem nadruku logotypów na plecaku – 2 sztuki; 
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU UMOWY 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
 

Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z poniższymi zdjęciami, grafika zostanie udostępniona 
przez Zamawiającego (loga biegu dla dzieci i biegu dla dorosłych, logo Powiatu Krapkowickiego). 
 

Koszulki do biegania dla dzieci 
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Koszulki do biegania dla dorosłych 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu 
Krapkowickiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, 

 Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności 
biologicznej,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Torby ekologiczne  
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Breloczki/zawieszki  
 

 
 
Kompletne medale z tasiemkami dla dzieci 
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Kompletne medale z tasiemkami dla uczestników biegu głównego 
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Tasiemki do medali – nadruk bez roku 
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Statuetki 
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