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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego na graficzne opracowanie materiałów edukacyjnych na stronę Internetowa 
(krzyżówki, rebusy/łamigłówki) inspirowanych legendami świętokrzyskimi 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest graficzne opracowanie materiałów edukacyjnych na stronę Internetowa 

(krzyżówki, rebusy/łamigłówki) inspirowanych legendami świętokrzyskimi.  

 

2. Przewidziane do wykonania czynności obejmują: 

Graficzne przygotowanie materiałów edukacyjnych wraz okładką dla wersji do publikacji w Internecie 

jako PDF z możliwością pobrania i brakiem możliwości wprowadzania. Materiały edukacyjne będą dostosowane 

stopniem trudności do wieku dzieci 7-12 lat. Materiały edukacyjne będą w postaci krzyżówek  

i rebusów dla 10 legend związanych z województwem świętokrzyskim. Uzupełnieniem krzyżówek będą 

rebusy/łamigłówki. Rebusy składać się będą z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków. 

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie layoutu publikacji oraz okładki. Projekt graficzny będzie 

w kolorze. Okładka musi być spójna z opracowaniem graficznym całości materiałów edukacyjnych. Wykonawca 

będzie miał dowolność w opracowaniu formatu. Wszystkie propozycje Wykonawcy będą każdorazowo musiały 

uzyskać akceptację Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy będzie należało także opracowanie graficzne tekstu, 

zdjęć, schematów, rysunków. Grafiki, schematy i rysunki będą przygotowane przez Wykonawcę na podstawie 

dostarczonych przez Zamawiającego materiałów lub będą opracowywane przez Wykonawcę na podstawie 

dostarczonych tekstów i wskazówek Zamawiającego.  

Zamawiający przewiduje, że publikacja będzie liczyła do 50 stron (w dużej mierze będzie oparta na 

grafikach, schematach, z małą ilością dużych bloków tekstu). Publikacja ma w sposób przejrzysty  przekazywać 

zamieszczone w niej treści. Grafiki mają nadać publikacji atrakcyjność wizualną, powinny oddawać ideę projektu. 

Wykonawca przygotowuje grafiki niezbędne do opracowania wszystkich materiałów. Zamawiający 

zapewnia wkład merytoryczny w postaci szkiców, zdjęć, tekstów.  

 

 
Opracowane materiały edukacyjne oparte będą na legendach świętokrzyskich. Wykaz legend objętych 

projektem:  
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1. Legenda o powstaniu Kielc 

Legenda opowiadająca o powstaniu miasta Kielce. 

2. Emeryk –powstanie św. Krzyża 

Legenda opowiada o powstaniu klasztoru na Świętym Krzyżu, i nazwaniu gór- Świętokrzyskimi. 

3. Legenda o Pielgrzymie 

Legenda opowiadająca o tajemniczym posągu stojącym u podnóża Łysej Góry. 

4. Powstanie Gołoborza 

Legenda opowiadająca o powstaniu jednego z największych w Środkowej Europie pola bloków 

kambryjskiego piaskowca kwarcytowego. 

5. Legenda o Zbóju Madeju 

Legenda obrazująca postać zbójnika Madeja na którego w piekle oczekiwała kara w postaci madejowego 

łoża. 

6. Legenda o Zbóju Kaku 

Legenda obrazująca postać zbójnika Kaka grasującego na terenach Gór Świętokrzyskich. 

7. Legendy Zamku w Chęcinach 

Legenda opowiadająca o powstaniu zamku i królowej Bonie. 

8. Źródło Św. Franciszka 

Legenda opowiadająca o cudownych mocach leczniczych na oczy i dlaczego źródełko nazwano imieniem 

św. Franciszka 

9. Sabaty-Czarownice Świętokrzyskie 

Legenda opowiadająca o zlotach czarownic na Łysej Górze. 

10. Legenda o Halinie Krępiance 

Legenda związana z czasami średniowiecznych najazdów tatarskich na Ziemię Sandomierską. 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 9 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 


