ПОБУТОВИЙ РАЙДЕР
ULTRAMARINE GIRLS BAND
Приймаючій стороні необхідно:
1. Забезпечити паркування автотранспорту групи
безпосередньо біля місця проведення концерту.
2. Кімната (гримерна) повинна бути теплою, добре освітленою,
мати вішалки та дзеркала. Необхідно передбачити наявність у
кімнатах прасувальної дошки та праски для можливості
попрасувати концертні костюми. Кімната повинна замикатися
на ключ. Ключем розпоряджається директор групи.
3. На час проведення SoundCheckа забезпечити гарячими
напоями – крупнолистовий чай, кава.
4. Перед виходом у кімнаті для переодягання колективу
повинна бути мінеральна вода 6х0.5л без газу; крупнолистовий
чай, кава, фрукти, електричний чайник, легкі закуски
розраховані на 5 осіб, серветки.
5. Під час виступу групи, на сцені повинна бути мінеральна
вода – 4х0,5л (без газу, не холодна, моршинська, еvian,
миргородська).
6. Забезпечити безпеку колективу та збереження особистих
речей. Близький контакт з колективом під час виступу, тим
паче на сцені, категорично заборонений.
7. Доступ на відкриті заходи до 10 осіб за гостьовим списком,
який директор групи надасть не пізніше ніж за 3 години до
початку заходу.
8. Якщо група виїжджає за межі Києва або перебуває на
майданчику більше 3-х годин, обов’язкове гаряче харчування
(вільний вибір меню). Харчування організовується за місцем
перебування або поблизу концертного майданчика. У разі
неможливості організації харчування для музикантів – добові
розраховуються 500 грн за одну особу. Надані умови необхідно
обов’язково попередньо узгоджувати з директором групи до
початку заходу та прибуття групи.

У разі виїзду/вильоту групи в іншу країну:
1. Потяг – 4-5 місць (1-2 купе). Літак – 4-5 місць (5 – якщо
також їде/летить наш звукорежисер). Усі супровідні затрати
в дорозі, включаючи транспортування інструментів, оплачує
замовник.
2. Трансфер музикантів від вокзалу/аеропорту до місця
перебування групи.
3. Транспорт протягом всього перебування колективу в дорозі:
комфортабельний автобус із запасом вільних місць або
достатнім місцем для багажу, з кондиціонером.
4. Готель 4**** або 5*****.
5. Забезпечити трьохразове гаряче харчування (вільний вибір
меню). Харчування організовується за місцем перебування або
поблизу концертного майданчика. У разі неможливості
організації харчування для музикантів – добові
розраховуються – 50$ на одну особу. Надані умови необхідно
обов’язково попередньо узгоджувати з директором групи до
початку заходу та прибуття групи.
6. Передоплата у розмірі 50% надається мінімум за тиждень до
виїзду з білетами в обидві сторони, інші 50% видаються після
SoundCheckу, перед виходом на сцену.
З усіх питань телефонуйте +380 95 823 9119 – Галина

