Побутовий райдер гурту

«ROCKOKO»

Ми просимо вас ознайомитися з
побутовим та технічним райдерами,
виконання якого є необхідною умовою
організації та проведення концерту
гурту «ROCKOKO» на відповідному
професійному рівні. Подані нижче
вимоги є обов’язковими до виконання.

Розрахунок:

Передоплата здійснюється на момент
фіксування дати концерту в розмірі 50%.
Повний розрахунок з гуртом
проводиться після саундчеку (репетиції),
в день концерту.

Транспорт:

Авіа переліт: 8 посадкових місць економ-класу.
Поїзд: 2 повних купе в одному вагоні або 6 посадкових місць у вагоні 1 класу Інтерсіті + (8
місць у вагоні 2 класу –місця учасників гурту та музичних інструментів).
На вокзалі гурт зустрічає адміністратор приймаючої сторони. Повинна бути організована
доставка речей та інструментів до транспорту.
Автобус: мінівен класу «люкс» (не менше 7 місць з великим багажним відділенням), в літній
час – з працюючим кондиціонером.
В будь-якому випадку, гурт повинен бути забезпечений транспортом на весь період
перебування артистів у місті. Водій обов’язково повинен знати місто та добре орієнтуватися
ньому.

Проживання:

Для проживання колективу надається готель не менше 3-ох зірок:
- 3 двомісних номери (з роздільними ліжками);
У разі ночівлі гурту в місці проведення концерту - в готелі має бути оплачений сніданок.
Варто звернути особливу увагу на наявність у всіх номерах окремого справного туалету й
душової (гаряча вода обов’язкова), справного ліжка, чистої постільної та банної білизни.
Прохання до приймаючої сторони заповнювати гостьові картки на кожного члена колективу
самостійно до прибуття колективу в готель і передати їх директору гурту.
У випадку від’їзду гурту наступного дня після події (після 12:00) просимо вас оплатити
готель аж до часу виїзду гурту із міста.

Харчування:

Просимо звернути увагу! Деякі учасники гурту мають алергію на кунжут (сезам) та всі
його похідні продукти. Наявність його в стравах недопустима.
2 –х разове харчування ресторанного типу зі свіжими овочами і фруктами.
Обов’язкова наявність гарячих страв.
Або добові 500 грн на одну людину на добу.
Просимо звернути увагу на свіжість продуктів і можливість вибору страв. Чай, кава, соки в
асортименті.
В дорогу просимо підготувати продукти – бутерброди, фрукти, воду.
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Грим-вбиральні:

Гурту необхідна окрема гримерна або інше пристосоване комфортабельне приміщення, яке
обов’язково замикається на ключ, що зберігається у директора гурту, обладнане вішалками і
світловими приладами. В холодну пору року (осінь-зима-весна) в гримерна обов’язково
повинен бути обігрівач.
В гримерці має бути:
- Мінеральна вода без газу 0,5 л., Моршинська 10 шт.;
- Вода для чаю, кави - 3 л.;
- Чай (чорний, зелений), кава натуральна, цукор, молоко або вершки;
- Бутерброди в достатній кількості (м’ясна, рибна, сирна нарізка);
- Фрукти, овочі;
- Чорний і молочний шоколад;
- 1 електричний чайник;
- Одноразові стаканчики – 10 шт., ложки - 10 шт., виделки - 10 шт.;
- Паперові рушники, серветки;
- Дзеркало, стіл прасувальна дошка, праска, вішалка, стільці.

Графік перебування:

Організатор повинен надати на узгодження з концертним директором докладний графік
перебування гурту не пізніше, ніж за три дні до дати концерту.
Повна готовність і налаштованість звукового і світлового обладнання до моменту початку
репетиції обов'язкова.
У випадку невиконання однієї з умов технічного чи побутового райдеру, концертний
директор має право відмінити концерт.
Нікому, за виключенням персоналу колективу, замовника, технічного персоналу і
санкціонованих гостей, не дозволений доступ на сцену і закулісний простір.

Увага: Участь артистів в рекламній кампанії (теле-, радіоефіри, прес-конференції, зустрічі з
журналістами, наявність рекламних щитів і т.п.) вітається. Всі матеріали рекламної кампанії
повинні бути узгоджені з менеджментом гурту не пізніше, ніж за тиждень до її початку.

Заздалегідь дякуємо Вам за розуміння і виконання всіх перерахованих
вище умов і сподіваємося на подальшу співпрацю!

За детальною інформацією звертатися:

Volodymyr Kotlyarov

+380 (63) 267 73 55

rockokomail@gmail.com
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