Побутовий райдер «ROCKOKO»
Концертний склад:
1. Михайло Романишин
2. Ігор Процик
3. Володимир Котляров
4. Іван Андрейко
5. Антон Яслінський
6. Христина Пшик (менеджер гурту)

1. Транспорт
Гурт локалізується у місті Львів
1.1. Вид транспорту обмовляється при узгодженні дати виступу і
залежить тільки від концертного розкладу артистів, і є єдиним для всіх
учасників гурту.
1.2. Прямі, зворотні квитки по маршруту, повинні бути наступні:
- для ж / д транспорту - 8 місць-купе в одному вагоні (2 повних купе);
- для авіаперельоту - 9 квитків економ-класу на прізвища учасників
групи.
1.3. Всі вищевказані квитки повинні бути передані директору колективу
не пізніше, ніж за два дні до виїзду.
1.4. Переміщення колективу на відстань до 300 км може здійснюватися
автобусом класу "люкс", розрахованим на 5х2 і більше посадочних
місць, або двома легковими автомобілями Мінівен (з наявністю
просторого багажника).
1.5. У літню пору транспорт повинен бути обладнаний кондиціонерами.
1.6. Такі ж умови для внутрішньоміського автотранспорту, який
знаходиться в розпорядженні колективу протягом усього часу
перебування в вашому місті.

1.7. Витрати по оформленню віз та інших документів, необхідних для
перетину кордону учасниками колективу, бере на себе замовник.
1.8. Якщо робота проходить у Львові замовник оплачує повну вартість
таксі в обидві сторони, включаючи саунд-чек.

2. Проживання
Для колективу в одному готелі повинні бути заброньовані і
оплачені на весь термін перебування (навіть якщо група буде
перебувати в готелі нетривалий час)
- 5 місць (2 двомісних номери). У номерах повинен бути санвузол,
гаряча, холодна вода. Готель повинен бути не менше 3 зірки.

3. Харчування
Організатор зобов'язується забезпечити харчування у вигляді
добових в розмірі 20 у.о. на людину, навіть якщо група пробуде в місті
не повну добу
- відлік доби починається з моменту відправлення і до моменту прибуття
в місто Львів.

4. Гримерка
Гурту повинна бути надана під ключ одна тепла (+25 ºС) гримерна
кімната. Гримерна повинна бути добре освітлена.
У гримерній кімнаті:
- 5 стільців;
- мінімум 2 резетки;
- велике дзеркало;
- окремий туалет (з кількома непочатими рулонами туалетного
паперу);
- умивальник (з милом і кількома пачками паперових рушників);
- вішалки;
- праска та стіл для прасування;
- стіл.

Кейтерінг у Гримерці:
- Мінеральна вода - 10 пл. Моршинська, Evian, Миргородська
(Без газу, не холодна, НЕ Бонаква 0.5л)
- 3 уп. паперових серветок.
- Рушники 4 шт.
- Соки (Манго, Вишневий, Персиковий, Грейпфрутовий)
- 2 Фруктові тарілки;
- Сирна тарілка;
- Овочева тарілка;
- 5 пачки чорного шоколаду (ROSHEN);
- Шампанське;
- Чай зелений та чорний;
- Кава, цукор, вершки;
- 4 листи формату А4 та чорний маркер.

5. SoundCheck
Мінімум за дві години до початку концерту в відсутності глядачів
повинен бути забезпечений 90-хвилинний sound-check. Апаратура
повинна бути підготовлена, весь технічний персонал має бути на
робочих місцях.

6. Інше
6.1. Фото, телезйомка, звукозапис виступів гурту - повинні бути
узгоджені з директором(менеджером) колективу заздалегідь!
6.2. Всі теле-радіо-інтервью, пресконференції і т.п. - повинні бути
узгоджені з директором(менеджером) колективу заздалегідь!
6.3. Артисти гурту не беруть участь в рекламних акціях огранизацій та
осіб, що залучаються організаторами до проведення концертів
гурту.
6.4. Під час виступу організатори зобов'язані забезпечити привітну
охорону сцени, яка не допускає потрапляння на неї сторонніх осіб
та може бути достатньо лояльною по відношенню до глядачів.
6.5. На час перебування колективу в місці виступу повинна бути
забезпечена охорона гримерної кімнати артистів.

У разі невиконання умов побутового райдера, гурт має право
відмовитися від виступу, без відшкодування витрат понесених
організаторами.
За всіма питаннями щодо дотримання умов райдера - зв'язуйтеся
з директором гурту:
тел.
m@il:
web:

+38 066 034 97 02
rockokomail@gmail.com
rockoko.com.ua

