TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
1.

Technický rider skupiny:
Minimální velikost pódia 5 x 4 m
Praktikábl pod bicí 3 x 2 m

2.

Požadavky na PA systém:
Minimální výkon na 1 osobu (celkový výkon podle kapacity sálu): 10W
3 - 4 pásmový PA systém odpovídající kvality s crossover oddělením pásem pomocí procesoru.
Preferujeme značky L´Acoustics, Meyer sound, Martin audio, KV2 audio,…
V žádném případě NEsestavovaný z více různých aparatur, popřípadě domácí výroby.
Mixážní pult:
Kapela využívá vlastní FOH pult. Pro připojení potřebujeme místní CAT5 kabel,vedoucí
z monitorového pultu na podiu (ideálně na levé straně podia) k FOH pultu.
Monitoring:
Kapela má vlastní mixpult pro vlastní In-Ear monitory, dále vlastní kabely, stojany
a mikrofony – ke zvukaři posíláme pouze signál přes CAT5. Nepotřebujeme tedy pódiové
monitory ani mikrofony, pouze přípojná místa – 230V zásuvky.
V případě, že by se vyskytl jakýkoliv problém či nejasnost, prosím dotyčné
o kontaktování zvukaře kapely:
Matěj Večeřa, +420 775 628 358, matej@mvsound.cz

3.

Pořadatel zajistí na vlastní náklady řádnou přípravu vystoupení skupiny. Tato činnost zahrnuje kromě
jiného, přípravu areálu konání koncertu, technického zajištění, přípravu pracoviště technického personálu skupiny, přípravu zázemí účinkujících a bezpečnost.

4.

Pořadatel zajistí odpovídající pořadatelskou a ostatní službu obvyklou pro obdobný druh vystoupení.
Pořadatel zajistí řádný a nerušený průběh vystoupení, jeho přípravy i likvidace a současně zajistí
bezpečnost a ochranu zdraví a materiálu skupiny a doprovodného personálu. Pokud se akce koná
ve venkovních prostorách, pořadatel zajistí kvalitní a dostatečné zastřešení zvukaře a jeho aparátu.

5.

Pořadatel zajistí prostor pro práci zvukařů asi v 2/3 sálu 3x2m nebo na konci.

6.

Je nezbytné, aby osoba poučená o elektroinstalaci, byla přítomna při příjezdu techniky
a po celou dobu konání akce.

7.

Pořadatel zajistí účinnou pomoc při vykládání, nakládání, stavbě a likvidaci techniky a nástrojové
aparatury – 2 pomocníky

8.

!!! Pořadatel ručí za bezpečnost diváků v blízkosti aparatury a za to, že diváci neproniknou na
pódium, do zákulisí a šaten !!!

9.

Skupina potřebuje šatnu pro 8 osob, vytápěnou alespoň na 20° C. WC pouze pro soubor přístupné
ze šaten. Vybavení šaten: 8 čistých ručníků, 6x perlivá, 6 x neperlivá voda, dle možnosti pivo, obložený talíř – studená mísa.

10. Pokud je uvedeno ve smlouvě pořadatel zajistí ubytování kategorie A (= minimálně tříhvězdičkový hotel, pension) pro kapelu – 10 osob (2 x 1 jednolůžko, 4 x 2 dvojlůžkové pokoje) s WC
a sprchou v den konání koncertu – hradí pořadatel. V místě ubytování by mělo být hlídané parkoviště
a možnost ubytování by mělo být i v pozdních nočních hodinách.
11. Přítomnost odpovědného pořadatele je nutná od příjezdu techniky až do jejího odjezdu.
12. Zabezpečení zákazu vstupu všech osob včetně pořadatelské služby do šaten účinkujících bez
souhlasu manažera.
13. Po skončení koncertu pořadatel zajistí uvolnění sálu pro balení aparatury, bezproblémový přechod
skupiny k autům a jejich odjezd
14. Pořadatel zajistí bezpečnost automobilů souboru a techniky (2x osobní + 1x nákladní auto)
od jejich příjezdu až po odjezd z místa koncertu.
15. Doporučujeme umístit uniformované příslušníky ochrany u vstupů do místa konání koncertu
k zabránění vstupu podnapilých osob, ke kontrole návštěvníků a zabránění vnášení nebezpečných
předmětů – skleněné lahve, slzné plyny, zbraně apod.
16. Teplota v sále (hale) musí být min. 18° C.
17. Pořadatel umožní fungování prodejního stánku propagačních materiálů u vchodu do prostor
konání koncertu – 2 stoly, 1 židle.
Pořadatel se zavazuje splnit uvedené technické podmínky pro vystoupení skupiny.
V případě nesplnění kteréhokoliv bodu technických podmínek, skupina nevystoupí a náleží jí honorář
ve výši 100%!
Při nejasnostech volejte:
Nikol Poselová +420 608 555 318
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