Príloha č. 1
1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a jej rozsah
1.1. Predmetom zákazky je výroba a dodanie animovaného videa v dvoch jazykových mutáciách a komiksu,
t.j. zabezpečiť vytvorenie diela vo forme komiksu vo flat dizajne, presne definované ako vytvorenie textovej a ilustračnej časti
komiksu (ďalej len ako komiks), audiovizuálneho diela vo forme 2D animácie pozostávajúce z vypracovania scenáru, grafických
návrhov a animovaného videa (ďalej len ako "animácia") a udelenie súhlasu (licencie) na použitie komiksu a animácie.
Jazykové mutácie: slovenský a anglický jazyk
2. Podmienky vytvorenia komiksu:
- Druh autorskej účasti: vytvorenie textovej a ilustračnej časti komiksu
- Charakteristika komiksu: flat dizajn, farebné prevedenie, 6 strán, formát A5. Text komiksu bude vtipne ale edukačne komunikovať
hlavný zámer vytvoreného diela, t.j. zvýšiť energetickú efektívnosť užívateľov pilotných budov vybraných pre aktivity v zmysle
projektového plánu medzinárodného projektu TOGETHER (CE51) v samosprávach.
2.1.Termín odovzdania komiksu: do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2. Miesto odovzdania: Bratislava
2.3.Spôsob odovzdania AVD: formou elektronického cloudu Google Drive
3. Podmienky vytvorenia animácie:
-Druh autorskej účasti: 2D animácia so zvukovým pozadím a hlasovým komentárom
-Charakteristika animácie:
- Minutáž videa 80 sekúnd,
- Rozlíšenie videí 1920x1080 PX
- Snímkovacia frekvencia 30 FPS (stopa za sekundu)
- Grafický návrh a vytvorenie 2D objektov 15ks
- Grafický návrh a vytvorenie 2D prostredia 6ks
- Počet vytvorených scén 7ks
- Voiceover v slovenskom a anglickom jazyku
- Úprava a prečas animácie pre anglickú jazykovú mutáciu
3.1.Termín odovzdania animácie: do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
3.2. Miesto odovzdania: Bratislava
3.3 Spôsob odovzdania animácie: formou elektronického cloudu Google Drive
Zdroj financovania: medzinárodný projekt TOGETHER (CE51), INTERREG CENTRAL EUROPE
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