Załącznik nr 6 - Skrypt ceremonii medalowych
Element Protokołu

Szczegółowe Działania

Skrypt Spikera

Utwór TWG 2017 jest grany.
Osoby wręczające nagrody zajmują pozycje za

Panie i Panowie, proszę zająć

kulisami.

miejsca.
Ceremonia wręczenia nagród (i

Posiadacze krajowych imiennych identyfikatorów

Ceremonia Zamknięcia) The

zajmują miejsca.

World Games 2017 wkrótce się

Przygotowanie
Ceremonii

rozpocznie.
Eskorta sportowców prowadzi medalistów na
miejsce za kulisami.
Eskorta prezentera prowadzi prezenterów nagród
na miejsce za kulisami (lista goszczących
prezenterów, dostarczonych przez IF i NF,
wymaga potwierdzenia).
Spiker mówi.
Muzyka zanika.
Spiker mówi.

Wejście medalistów.

Powitajmy medalistów.

Eskorta sportowców prowadzić medalistów na
scenę (muzyka gra).
Medaliści zajmują pozycje zaznaczone za podium
(w rzędzie).
Eskorta prezenterów prowadzić prezenterów na
scenę (muzyka gra).

Powitajmy prezenterów nagrody.

Zgodnie z liczbą medalistów, prezenterzy zajmują
miejsca oznaczone

poza

podium (formując Mamy zaszczyt zaprosić

kolumnę pod kątem 45 stopni), stojąc przodem ___________ (imię i nazwisko),
Wejście prezenterów

do sportowców. Dla mniej niż 9 medalistów _____________________
przypisuje się dwóch prezenterów, odpowiednio (tytuł i inne szczególne
do wręczenia medalu i maskotki. Dla 9 lub więcej informacje,
medalistów, przypisuje się 6 prezenterów, 2 dla jeśli mają zastosowanie) do
każdego miejsca, odpowiednio do wręczenia wręczenia
medali

i

maskotek.

oznaczeniami.

Eskorta

stoi

za

ich medali.

Mamy również zaszczyt zaprosić
Osoby niosące tace wchodzą i zajmują pozycje po ___________ (imię i nazwisko),
drugiej stronie podium, aby nie przeszkadzać _____________________
prezenterom. (W przypadku większej liczby (tytuł i inne szczególne
medalistów, osoby niosące tace można podzielić informacje,
na osoby niosące medale i osoby niosące jeśli mają zastosowanie) do
maskotki).

wręczenia
maskotek.

Potwierdzenie medali: Trzecie miejsce (__brąz),
(Należy poczekać, aż muzyka

Drugie miejsce (__srebro), Pierwsze miejsce
Początek wręczania
medali

ucichnie

(__złoto)

i wszyscy zajmą swoje miejsca,

Muzyka zanika.

wtedy można zacząć

Spiker mówi.

przemówienie)

Osoby niosące flagi, przypinają flagi na miejsce.
Eskorta prowadzi prezenterów wręczających
Prezenterzy wręczający

brązowy medal i maskotki na miejsce, zgodnie z

brązowy medal zajmują liczbą
miejsce.

medalistów.

Osoby dostarczające brązowy medal i maskotki
zajmują miejsce.
Zdobywcą(ami) brązowego

Brązowy medalista(ści)
zajmuje miejsce.

medalu(i), reprezentujący

Spiker mówi.

______________ (kraj) jest/są

Brązowy medalista(ści) staje na podium.

________________ (imię i
nazwisko).

Muzyka zaczyna grać.
Wręczenie medali i maskotek.
Osoba(y) dostarczająca robi krok do przodu i
pozwala prezenterowi brązowego medalu wziąć
medal(e), a następnie wraca na swoje miejsce,
Wręczenie

poza kamerę.

brązowego

Prezenter brązowego medalu(i) zawiesza medal

medalu

na szyi brązowego medalisty(ów) i wraca na
swoje, zaznaczone miejsce.
Osoba(y) dostarczająca robi krok do przodu i
pozwala

prezenterowi

maskotki

wziąć

maskotkę(i), a następnie wraca na swoje miejsce,
poza kamerę.

(Muzyka w tle)

Prezenter

maskotki

wręcza

maskotkę(i)

brązowemu medaliście(tom) i wraca na swoje
miejsce.
Muzyka zanika.
Prezenterzy wręczający
srebrny medal zajmują
miejsce.

Eskorta prowadzi prezenterów wręczających
srebrny medal i maskotki na miejsce, zgodnie z (Muzyka zanika, kiedy kończy się
wręczanie)

liczbą medalistów.
Osoby dostarczające srebrny medal i maskotki
zajmują miejsce.

Zdobywcą(ami) srebrnego
Srebrny medalista(ści)
zajmuje miejsce.

medalu(i), reprezentujący

Spiker mówi.

______________ (kraj) jest/są

Srebrny medalista(ści) staje na podium.

________________ (imię i
nazwisko).

Muzyka zaczyna grać.
Wręczenie medali i maskotek.
Osoba(y) dostarczająca robi krok do przodu i
pozwala prezenterowi srebrnego medalu wziąć
medal(e), a następnie wraca na swoje miejsce,
poza kamerę.
Wręczenie
srebrnego
medalu

Prezenter srebrnego medalu(i) zawiesza medal na
szyi srebrnego medalisty(ów) i wraca na swoje,

(Muzyka w tle)

zaznaczone miejsce.
Osoba(y) dostarczająca robi krok do przodu i
pozwala

prezenterowi

maskotki

wziąć

maskotkę(i), a następnie wraca na swoje miejsce,
poza kamerę.
Prezenter

maskotki

wręcza

maskotkę(i)

srebrnemu medaliście(tom) i wraca na swoje
miejsce.
Muzyka zanika.
Prezenterzy wręczający
złoty medal zajmują
miejsce.

Eskorta prowadzi prezenterów wręczających złoty
medal i maskotki na miejsce, zgodnie z liczbą (Muzyka zanika, kiedy kończy się
medalistów.
Osoby dostarczające złoty medal i maskotki
zajmują miejsce.

wręczanie)

Zdobywcą(ami)
Złoty medalista(ści)
zajmuje miejsce.

złotegomedalu(i), reprezentujący

Spiker mówi.

______________ (kraj)

Złoty medalista(ści) staje na podium.

jest/są________________ (imię i
nazwisko).

Muzyka zaczyna grać.
Wręczenie medali i maskotek.
Osoba(y) dostarczająca robi krok do przodu i
pozwala prezenterowi złotego medalu wziąć
medal(e), a następnie wraca na swoje miejsce,
poza kamerę.
Wręczeniezłotegomedal
u

Prezenter złotego medalu(i) zawiesza medal na
szyi srebrnego medalisty(ów) i wraca na swoje,

(Muzyka w tle)

zaznaczone miejsce.
Osoba(y) dostarczająca robi krok do przodu i
pozwala

prezenterowi

maskotki

wziąć

maskotkę(i), a następnie wraca na swoje miejsce,
poza kamerę.
Prezenter maskotki wręcza maskotkę(i) złotemu
medaliście(tom) i wraca na swoje miejsce.
Muzyka zanika.
Spiker mówi.

(Muzyka zanika, kiedywręczanie
kończy się)

Osoby niosące flagi podnoszą flagę narodową
Grany jest Hymn

zwycięskiego kraju wraz z granym hymnem.

Narodowy/ Podniesienie

Szanowni Państwo, proszęwstać
do wysłuchania hymnu

flagi państwowej

Medaliści, prezenterzy oraz osoby obsługujące

narodowego

mistrzów

zwracają się przodem do masztu flagi, aby

______________(kraj).

uczestniczyć w wydarzeniu podniesienia flagi
złotego medalisty, podczas trwania hymnu.

(Grany jest hymn kraju
zwycięskiego)

Powtórzyć komunikat i
fotografowanie na
podium

Muzyka kończy się.
Spiker mówi.
Zapewnić odpowiedni czas na oklaski i

jeszcze raz medalistom.

fotografowanie na podium.

Sportowcy i prezenterzy Fotografowanie kończy się.
wychodzą.

Panie i Panowie, pogratulujmy

Spiker mówi.

Dziękujemy wszystkim gościom i
gratulujemy wszystkim

Eskorta prezentera odprowadza prezenterów za

medalistom.

kulisy do wyjścia, za nimi idą osoby z tacami.
Eskorta sportowców odprowadza medalistów z
podium do wyjścia.
Osoby niosące flagi, opuszczają flagi.
Osoby niosące flagi wychodzą.

Panie i Panowie, kończymy
Ceremonię Medalową
2017World
Games w konkurencji ____.

