
Wydanie publikacji - książki kucharskiej obszaru LGD „Zapiecek” 

 

W ramach realizacji operacji wydana zostanie książka kucharska o roboczym tytule: :LGD Zapiecek 

od kuchni: Historie z garnkami w tle”. W publikacji przedstawione zostanie co najmniej 40 typowych 

i charakterystycznych potraw i produktów lokalnej kuchni oraz przetwórstwa spożywczego z terenu 

obszaru działania LGD Zapiecek (powiat radzyński) w powiązaniu z autorami przepisów, miejscami 

pamięci, kultury, działalności społecznej i innymi elementami krajobrazu kulturowego oraz 

funkcjonującymi w ich otoczeniu aktywnymi środowiskami, stowarzyszeniami, grupami 

nieformalnymi W albumie pierwszeństwo publikacji przepisów będą miały wszystkie zainteresowane 

KGW z obszaru LGD Zapiecek. 

 

1.Oczekiwane działania aktywizacyjne prowadzące do wydania książki 

- stały osobisty/telefoniczny/mailowy/za pośrednictwem mediów społecznościowych kontakt 

z dyrektorami GOK, stowarzyszeniami, urzędami gmin mający na celu wyselekcjonowanie 

przepisów mających się znaleźć w publikacji 

 organizacja w każdej gminie leżącej na obszarze LGD Zapiecek co najmniej jednego 

spotkania potencjalnymi autorami przepisów, dotyczącego kultury i tradycji kulinarnej LUB 

organizacja w każdej ww gminie jednego spotkania podsumowującego mającego na celu 

wykonanie zdjęć potraw i autorów połączona z warsztatami o tematyce kulinarnej 

 bieżący kontakt z LGD Zapiecek 

 

2.  Zgromadzenie, selekcja i uporządkowanie informacji oraz napisanie w oparciu o nie autorskiej 

książki kucharskiej, mającej również walor przewodnika po miejscach pamięci i kultury oraz 

prezentującej związane z nimi środowiska, grupy i stowarzyszenia. Dodatkowo wydawnictwo ma 

zawierać wprowadzenie i podsumowanie oraz słowo wstępne prezesa LGD Zapiecek w wymiarze  

4 stron 

3. Redakcja i korekta  - opracowanie spójnej, poprawnej merytorycznie i językowo, zgodnej  

z najwyższymi standardami treści publikacji;  

4. Wykonanie zdjęć do albumu: 

 - liczba zdjęć – ok.120 przedstawiających potrawy, ludzi i walory, historyczne, kulturowe 

 opisywanych miejsc, co najmniej po 3 do każdej potrawy 

 - zdjęcia powinny oddawać specyfikę i podkreślać walory fotografowanych obiektów. 

 - zdjęcia zostaną poddane obróbce/korekcie graficznej. 

 - wykonawca zapewni niezbędny sprzęt oraz materiały niezbędne do wykonania usługi 

 fotograficznej, za aranżację odpowiedzialny jest wykonawca zdjęć. 

 - zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu również w formie elektronicznej w formacie 

 JPG, rozdzielczość min. 4000x6000 pikseli oraz min. 300 dpi. 

5. Opracowanie projektu graficznego albumu  

- opracowanie layoutu publikacji (czcionka, elementy graficzne, kolorystyka, tła, ramki itp.); 

 Wykonawca przygotowuje min. 3 propozycje, spośród, których Zamawiający wybierze  

1 projekt do którego będzie mógł trzykrotnie zgłosić swoje uwagi 

 - opracowanie projektu okładki – Wykonawca przygotuje min. 3 propozycji spośród których 

 Zamawiający wybierze 1 projekt i trzykrotnie może zgłosić do nie swoje uwagi 

6. Wykonanie całościowego składu publikacji uwzględniającego treść merytoryczną, zdjęcia, ew. 

mapy, ikony i infografiki 

7. Parametry techniczne publikacji 

 -  liczba stron publikacji bez okładki i wyklejek -128 

 -  liczba egzemplarzy –1000 szt. 

- format –21x21cm lub zbliżony (wynikający z uzgodnionej z zamawiającym koncepcji 

redakcyjnej) 

- okładka: pełny kolor, twarda (tektura) mat, wyklejka z wizualizacją mapy obszaru LGD  

z zaznaczonymi miejscami opisanymi w publikacji 



 - środek -kreda mat, gramatura 115,CMYK 4/4 

 - publikacja szyta nićmi i klejona 

 

8. Nadanie publikacji numeru ISBN 

9. Dostarczenie nakładu publikacji do siedziby Zamawiającego oraz w formie elektronicznej 

przekaże Zamawiającemu zaakceptowany projekt w formacie interaktywnego pdf, umożliwiającego 

przechodzenie do poszczególnych części przewodnika z poziomu spisu treści 

  

10 . Na każdym etapie powstawania publikacji LGD Zapiecek ma prawo otrzymywania informacji  

i wyjaśnień co do działań i prac związanych z przygotowywaniem publikacji. 

11. LGD Zapiecek ma prawo ostatecznego wyboru przepisów i miejsc umieszczonych w publikacji 

12. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykorzystania bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji (Internet, prasa, publikacje, 

działania informacyjno-promocyjne i inne). 

 


