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Wykonanie bram startu i mety 8. Poznań Półmaraton wraz z grafiką opisową. 

1) Brama Startu 8. Poznań Półmaraton wraz z obciążnikami o wymiarach: 
- szerokość - 15 m ze słupami podporowymi na środku konstrukcji, na środku konstrukcji
platforma dla Dj, podłoga na wysokości 2 metrów z balustradą, wymiar
szerokość1,5wysokość 2m
- wysokość-5,00 m, 
- głębokość- 2,00 m 

Grafika opisowa  /nadruki/ na wypełnieniu bramy startu
- wypełnienie boków banerami
- banery na zwieńczeniu bramy

Wykonawca przedstawi projekt grafiki opisowej bramy oraz projekt bramy startu w kolorze oraz w
rzucie z boku z przodu z tyłu i z góry. W grafice muszą się pojawić napisy: start (czcionka
Magistral), logotyp imprezy, logotyp Miasta Poznania.

Montaż bramy startu 12 kwietnia 2014 r. w godz 6.00-8.30, ul. Baraniaka w Poznaniu
Demontaż bramy startu nastąpi po starcie biegaczy od około godz. 10.20.
Konstrukcja bramy startu winna być przystosowana do natychmiastowego demontażu przez
Wykonawcę po starcie półmaratonu. 

2) Brama mety 8. Poznań Półmaraton wraz z obciążnikami o wym.: 
- szer.- 11,00 m, (w prześwicie 8m)
- wys.- 4,00 m, 
- głębokości.- 4,00 m

Grafika opisowa  /nadruki/ na wypełnieniu bramy mety
- wypełnienie z płyt PCV na konstrukcji bramy mety
- banery na zwieńczeniu bramy

Wykonawca przedstawi projekt grafiki opisowej bramy oraz projekt bramy mety w kolorze oraz w
rzucie z boku z przodu z tyłu i z góry. W grafice muszą się pojawić napisy: meta (czcionka
Magistral), logotyp imprezy, logotyp Miasta Poznania.

Montaż bramy mety 9 kwietnia 2015 r. od godz. 12.00 (pozbruk Mety Toru Regatowego Malta) ul.
Wiankowa w Poznaniu
Demontaż bramy mety 12 kwietnia 2015 r. od godz. 14.00.

3) Dodatkowo:
a) 2 małe bramy „przejściowe” o wymiarach szerokość 4,2 m (w prześwicie 3,2m), wysokość 3,5m.
Na górze każdej bramy grafika dwustronna na banerze. Montaż  11 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00
(pozbruk Mety Toru Regatowego Malta) ul. Wiankowa w Poznaniu. Demontaż bram
12 kwietnia 2015 r. od godz. 14.00.
b) Tablice sponsorskie
- Baner zamocowany w ramie, 1 sztuka, wymiar: 600 x 200 cm, 
- Rama z kratownicy przestrzennej z banerem, wymiary 600 x 300 z obciążeniami i odciągami.
Montaż 11.04.2015 do godziny 15.00 
W załączniku 2 i 3: przykładowe bramy startu i mety (z pkt. 1,2) 

Oferty należy składać do 30.03.2015r. do godziny 14.00.
Dodatkowe informacje udziela: Mariusz Borowski
tel. 61 835 79 23 lub e-mail: m.borowski@posir.poznan.pl


