
                                                                                                                                                                                                         

ПОБУТОВИЙ РАЙДЕР 
 

1. Проїзд.  

Склад колективу – 5 чоловік: Артист – 3 чол. 

Звукорежисер 

Директор 

  

Колектив може пересуватися власним транспортом, в такому випадку усі витрати на це покриває Замовник.  

В разі необхідності організатор повинен надати: 

 ЖД транспорт -  (1 СВ, 2 КУПЕ)  

АВІА транспорт - 5 авіаквитків в обидва кінці.  

Організатор повинен забезпечити зустріч колективу на місці прибуття (залізничний вокзал чи аеропорт) та 

пересування групи  по місту до готелю, концертного майданчику, мікроавтобусом (VIP класу).  

 

2. Харчування.  

Триразове для всього колективу (5 осіб) ресторанного типу.  

 

3.Охорона.  

4 представники охорони на весь колектив. Замовник забезпечує прохід учасників до сцени від машини та 

гримерної, і назад. Обов'язковою також є наявність представників охорони біля сцени під час виступу колективу. 

Охорона несе відповідальність за безпеку всіх учасників колективу, їхнього обладнання та особистих речей. Також 

під час виступу гурту повинна забезпечуватись обов’язкова охорона транспортного засобу колективу.  

 

4. Готель.  

Готель повинен бути не нижче 4* зі всіма зручностями і гарячою водою.  

1 номер класу «Люкс», та 2 номери двохмісних (з двома окремими ліжками). Біля готелю повинна бути 

автостоянка з охороною.  

 

 

5. Гримерка.  

Вимоги: простора, з обігрівом (у холодну пору року), кондиціонером (в гарячу пору року), обов'язково має 

закриватися на ключ.  

 

В гримерці повинні бути:  

— Коньяк  витримки  VSOP – 2 пляшки 

— Шампанське, вино – 2 пляшки 

— мінеральна вода "Моршинська" без газу (10 пляшок) та "Coca-Сola" (10 пл.) по 0,5 л; Borjomi  по 0,5 (10 пл.) 

                  

— фрукти (яблука, апельсини, виноград);   — лосось слабо солений нарізаний 

— м'ясна та сирна нарізки асорті;    — картопляне пюре з м’ясним стейком 

— гарячі закуски 

— 2 великих дзеркала + 9 крісел   — 2 махрових рушники (великих, білих).  

— гримерний стіл.      — салфетки.  

— вішалки для костюмів.     — столові прибори (ложки, вилки, ніж, стакани).  

— дошка для прасування + парогенератор  — чай (в пакетах) та кава (розчинна) цукор.  

— розетки + подовжувач.     — електрочайник з водою.  

 

Перебування сторонніх осіб у гримерній виключено.  

 

6. Інше.  

Всі організаційні питання узгоджувати з директором колективу. 
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