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ПОБУТОВИЙ РАЙДЕР
Рок-Вар’яте «КораЛЛі»
Склад групи:
1.
Михайло Адамчак
2.
Олег Федик
3.
Тарас Чепіль
4.
Арсен Токар
5.
Андрій Чепіль
6.
Звукорежисер
7.
Технік/фотограф/відеооператор
8.
Водій.
1. Транспорт
Вид транспорту обговорюється при узгодженні дати виступу і залежить тільки від концертного
розкладу команди, а також є єдиним для всіх учасників групи.
Перевага надається прямому автотранспорту до міста виступу: організатор забезпечує
комфортабельний мікроавтобус для 7 учасників команди, з розкладними сидіннями, придатний до поїздок
на далекі відстані та оснащений багажним відділенням для музичних інструментів та апаратури.
При поїздці громадським транспортом прямі та зворотні квитки по маршруту повинні бути
наступними:
- для залізничного транспорту – 7 купейних місць в одному вагоні + 1 додаткове місце для музичних
інструментів (2 повних купе з постіллю);
- для авіаперельоту – 7 квитків економ класу на прізвища учасників групи.
Організатор надає усі квитки для команди не пізніше ніж за 3 тижні до виступу.
Транспорт по місту: організатор зустрічає та супроводжує групу з місця приїзду до готелю,
концертного майданчика, місця інтерв’ю, тощо – у мікроавтобусі або 2(двох) таксі з достатньою кількістю
багажних місць.
2. Поселення
Організатор зустрічає музикантів, заздалегідь бронює номери на прізвища учасників і забезпечує
команду супроводжуючою особою, яка відповідальна за своєчасне поселення команди, транспортування,
харчування, виступ, від’їзд.
Для колективу в одному готелі повинні бути заброньовані та оплачені на увесь термін перебування
(навіть, якщо група буде знаходитися в готелі нетривалий час) 8 місць (4 двомісні номери, розміщені на
одному поверсі).
У кожному номері: працююче центральне опалення або обігрівач/кондиціонер, душ з гарячою та
холодною водою, санвузол, фен, мережа 220В, телефон, холодильник, чистий комплект постільної білизни з
ковдрою, 2 рушники, мінеральна вода.
У всіх номерах повинен бути доступ до інтернету через безпровідну мережу Wi-Fi.
3. Харчування
Організатор забезпечує учасникам команди повноцінне триразове харчування: сніданок (якщо група
прибуває зранку), обід до виступу та вечеря після виступу. Для одного учасника команди повинно бути
передбачене вегетаріанське меню. В загальному меню: м’ясні, рибні чи грибні гарячі страви (обов'язково
перші страви – борщ або зупа), гарніри, салати, овочі та фрукти, негазована мінеральна вода, свіжі фруктові
соки, чай, кава. Страви мають бути приготовлені зі свіжих продуктів. В разі неможливості забезпечити
вечерю після виступу або в разі виїзду команди відразу по виступу, організатор забезпечує сухий пайок –
бутерброди, фрукти, соки, мінеральна вода.
Можливі добові на харчування – 500 грн.(15 Євро)/особа.
Фастфуди і комплексні обіди не пропонувати!
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4. Гримерна
Гримерна кімната розташовується максимально близько до сцени і має бути добре освітленою,
зачинятися на ключ, обігріватися (в холодну пору року) та охоронятися. Доступ сторонніх осіб повинен
бути обмежений.
У гримерній повинно бути: 8 зручних крісел, дзеркало, WC, паперові серветки, електрочайник, місце
для сценічного одягу, праска, справна мережа 220В, 5 великих рушників/упаковка паперових серветок.
Їжа/напої: чай (натуральний) з лимоном, кава, вершки/молоко, бутерброди, печиво, фрукти, упаковка
негазованої мінеральної води (0,5л. х 12шт.), коньяк 5* (0,5л.).
На сцені необхідні 6 пляшок (0,5л.) з негазованою мінеральною водою.
5. Саунд-чек
Тривалість налаштування звуку – 1 (одна) година. Час саунд-чеку узгоджується заздалегідь і
проходить без затримок. Все обладнання повинне бути ЗАЗЕМЛЕНИМ, СПРАВНИМ, та встановленим і
підключеним до початку саунд-чеку. Протягом всього часу перебування команди на сцені необхідна
присутність технічного персоналу: кваліфікованого звукорежисера від фірми, що надає звук та мінімум
трьох стейджменів без звички відлучатися з робочого місця, а також координатора від організаторів
виступу.
6. Гонорар
Гонорар у кожному конкретному випадку обговорюється з менеджером команди.
Умови роботи: обов’язкова передоплата у розмірі 50% від суми гонорару не менш ніж за 3 тижні до
концерту (тільки після цього дата концерту вважається підтвердженою). Остаточний розрахунок
проводиться в день концерту строго перед виходом на сцену.
7. Охорона
Організатор забезпечує музикантам «коридор» до сцени та транспорту і несе повну відповідальність
за особисту безпеку учасників групи та апаратури під час перебування на концертному майданчику
(охорона сцени, гримерної, транспорту, музичних інструментів).
8. Реклама подій, пов’язаних з участю гурту КораЛЛі:
Гурт називається КораЛЛі (КОРАЛЛІ) і пишеться тільки таким чином, або з використанням
фірмового логотипу (його разом з фото та інформацією про команду надає менеджер). Будь яке інше
написання на афішах, інформаційних та прес-релізах недопустиме, вважається неправильним і веде
за собою негайну відміну концерту без повернення передоплати!
9. Різне
Наявність і розклад прес-конференцій та інтерв’ю – за попереднім узгодженням.
Телезйомка та звукозапис виступів групи ЗАБОРОНЕНІ без дозволу і попередніх домовленостей з
менеджером групи.
Музиканти групи не беруть участь в рекламних акціях організацій та осіб, що долучаються
організаторами до проведення концертів групи.
Медичне обслуговування в разі потреби – за першою вимогою.
Переконливе прохання всі можливі зміни узгоджувати не пізніше, ніж за 5 діб до виступу!!!
ВАЖЛИВО: група «КораЛЛі» залишає за собою право відмовитись від виступу в разі
невиконання перелічених вище пунктів без будь-якого матеріального відшкодування витрат,
понесених організаторами!
По всіх питаннях стосовно виконання умов райдеру – зв’язуйтесь:
Михайло Адамчак +38-066-353-77-55, +38-063-415-25-20, +38-097-800-50-11
myshko.adamchak@gmail.com http://koralli.if.ua

