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УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ!
Цей райдер є документом, що визначає перелік умов та вимог, які пред’являються Замовнику для забезпечення надання
послуг гуртом DZIDZIO. Виконання умов даного райдеру вкрай важливе для нормального та якісного виступу гурту.
Невиконання або неналежне виконання умов даного райдеру є підставою для відмови гурту у наданні послуг,
призводить до відшкодування Замовником понесених гуртом витрат та позбавляє Замовника права вимагати повернення
будь-яких передоплат. Витрати, пов’язані із виконанням умов даного райдеру здійснюються за рахунок Замовника.

ПОБУТОВИЙ РАЙДЕР DZIDZIO
Дорога.
Колектив може пересуватися власним транспортом, в такому випадку усі витрати на це покриває Замовник.
В разі необхідності організатор повинен надати залізничні квитки (3 повних СВ, тобто 6 квитків) або 6 авіаквитків
(1 бізнес класу і 5 економ класу) в обидва кінці. В такому випадку організатор повинен забезпечити зустріч колективу на
місці прибуття (залізничний вокзал чи аеропорт) та пересування гурту по місту до готелю, концертного майданчика, до
місця інтерв'ю, тощо мікроавтобусом. Це варто обов'язково узгоджувати з концертним директором гурту заздалегідь.
Реклама.
Забезпечити виступ максимальною рекламною кампанією. Усі фото, відео та аудіо матеріали, необхідні для розробки
рекламної продукції, яка обов'язково повинна бути узгоджена, надає менеджер колективу.
Харчування.
Триразове для всього колективу (7 осіб) ресторанного типу зі свіжими овочами та фруктами, обов'язково наявність
гарячих страв, або можливе виділення добових на кожного учасника. Розмір добових або харчування узгоджувати з
концертним директором.
Охорона.
8 представників 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.
Готель.
Готель повинен бути не нижче 4* зі всіма зручностями і гарячою водою.
1 номер класу «Люкс» та 3 номери класу «Напівлюкс», 1 «Стандарт» одномісний, 1 «Стандарт» двомісний. Біля готелю
повинна бути автостоянка з охороною.
Гримерка.
Вимоги: простора, достатньо освітлена, наявність дзеркала, з обігрівом (у холодну пору року), обов'язково має
закриватися на ключ.
В гримерці повинні бути:
— віскі Jameson (1 пляшка) 1л;
— мінеральна вода "Моршинська" без газу (12 пляшок) та "Coca-cola" (10 пляшок) по 0,5 л;
— фрукти (яблука, апельсини, виноград);
— м'ясна та сирна нарізки асорті;
— 4 рушники.
Перебування сторонніх осіб у гримерній виключено.
Спілкування зі ЗМІ.
Акредитація ЗМІ, будь-які прес-конференції, інтерв'ю, фото, відео зйомки, теле- та радіо трансляції обов'язково
попередньо узгоджуються з концертним директором колективу.
Інше.
Всі організаційні питання узгоджувати з концертним директором колективу.

