Організаційний райдер гурту

“ПОЛИНОВЕ

ПОЛЕ”

У випадку неможливості виконання будь-якого із пунктів організаційного
райдера, необхідно наперед повідомити учасників гурту за контактними
телефонами, поданими в кінці цього райдера.
! У випадку грубих порушень умов даного райдера гурт залишає за собою
право відмовитися від виступу.
Дата і місце проведення концертів:
Участь гурту у концерті або фестивалі призначається і затверджується не
пізніше ніж за місяць до дати проведення концерту. Якщо дата або місце
проведення концерту змінюється із будь-яких причин, про це необхідно
якомога швидше повідомити за контактними телефонами.
Кількість людей:
Гурт складається із 5 музикантів і від 1 до 3 чоловік допоміжного персоналу
(сценічний технік, звукорежисер, фотограф або відеооператор).
Дорога і транспорт:
Доїзд гурту до міста, де відбувається виступ, обговорюється заздалегідь, в
залежності від умов фестивалю. У випадку доїзду залізницею - вагон “купе”,
у випадку автобусного сполучення - рейсовий автобус класу “люкс”
(Neoplan або подібний). На невеликі відстані (Львівська або сусідні області)
можливий доїзд орендованим або власним автотранспортом.
Всі деталі часу прибуття і відїзду гурту, квитків і оплати проїзду
погоджуються окремо за контактними телефонами.
Проживання:
Готель або орендована квартира із кількістю спальних місць відповідно до
кількості музикантів і допоміжного персоналу. Обов’язкова наявність кухні і
санвузла із душовою. Харчування відповідно до умов фестивалю.
Гримерна кімната:
Для підготовки до виступу а також зберігання інструментів та особистих
речей потрібна окрема гримерна кімната площею не менше 20м2 де є
дзеркало, розетки, стіл, питтєва вода, і немає доступу посторонніх осіб.
При відсутності гримерної кімнати підготовка до виступу є неможливою.

Саундчек:
В день прибуття гурту на місце концерту потрібно повідомити точний час
початку саундчеку. Якщо час проведення саундчеку змінюється або
затримується із будь-яких причин, про це необхідно якомога швидше
повідомити за контактними телефонами, поданими в кінці цього райдера.
Для саундчеку потрібно не менше 45 хвилин, бажано - 1 година.
Під час проведення саундчеку обовязкова присутність кваліфікованого
технічного персоналу на сцені і за режисерським пультом.
Якщо саундчек провести неможливо, або він триває суттєво менше
необхідного часу, гурт залишає за собою право відмовитися від виступу.
Виступ:
Точний час виходу на сцену, а також назви гуртів, котрі виступають перед і
після гурту “Полинове Поле”, потрібно повідомити відразу після прибуття
гурту на місце проведення концерту.
Тривалість виступу і кількість виконуваних пісень обговорюється і
затверджується під час початкової домовленості про участь гурту у концерті.

Контактні телефони:
+38 (095) 360-98-64
+38 (063) 783-74-31
+38 (099) 404-43-46
+38 (068) 500-68-16

-

Андрій (бас-гітара)
Сергій ( барабани )
Андрій ( клавішні )
Юра (гітара)

