SUTARI - RIDER SOCJALNY 2022/23
PARKOWANIE / BEZPIECZE STWO / ZEZWOLENIA
Organizator ponosi pełn materialn odpowiedzialno
za sprz t oraz rzeczy osobiste Sutari w
miejscu koncertu (od momentu przybycia artystek na miejsce koncertu, a do czasu jego
opuszczenia).
W przypadku gdy Sutari przyjedzie własnym samochodem, organizator zobowi zany jest umo liwi
artystkom dojazd jak najbli ej sceny w celu rozładunku sprz tu lub gdy nie ma takiej możliwości zorganizować niezbędną pomoc w przeniesieniu sprzętu z samochodu na scenę.
Organizator zobowi zany jest uzyska wszelkie niezb dne zgody i pozwolenia na wjazd samochodu
artystek na teren imprezy, je li s one wymagane (dotyczy miejsc i ulic zamkni tych dla ruchu).
Organizator zobowi zany jest zapewni mo liwo
w pobli u miejsca koncertu

bezpiecznego zaparkowania samochodu artysty

PROŚBA: Staramy się funkcjonować w duchu ekologii i dbałości o środowisko, dlatego uprzejmie prosimy o
nie kupowanie dla nas napojów i poczęstunków w plastikowych opakowaniach, które nie ulegają
biodegradacji bądź recyklingowi, oraz o zapewnienie cateringu niewymagającego opakowań jednorazowych
(chętnie przejdziemy się do restauracji bądź przyjmiemy posiłek w opakowaniach zwrotnych).
NAPOJE NA SCENIE:
Woda niegazowana w szklanych butelkach w temperaturze pokojowej lub jeden dzbanek ciepłej
przegotowanej wody + szklanki.
GARDEROBA / BACKSTAGE:
Prosimy o zapewnienie czystej garderoby/pokoju/namiotu (w przypadku koncertu plenerowego) z lustrem w
pobli u sceny, z niezale nym wej ciem. Garderoba powinna by dost pna bez ogranicze i zamykana na
klucz do wył cznej dyspozycji artysty. Prosimy o zapewnienie w garderobie nast puj cych rzeczy:
toaleta (nie współdzielona z widownią, umiejscowiona możliwie blisko garderoby),
lustro,
miejsce do siedzenia (kanapa lub krzesła),
herbata liściasta, sypana - zielona i czarna
kawa - z ekspresu bądź sypana
woda - niegazowana w szklanych butelkach lub dzbanku
butelka czerwonego wytrawnego wina,
świeże owoce
szklanki, kubki i kieliszki (szklane bądź ceramiczne)
CATERING:
Zespół preferuje posiłki wega skie i bezglutenowe. Ze względów alergicznych prosimy o wykluczanie z
posiłków produktów takich jak: orzechy, bakłażan, kiwi.
Co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie.
NOCLEG
Zespół potrzebuje noclegu po koncercie, w szczególnych sytuacjach również noc przed koncertem.
Zespół preferuje pokoje jednoosobowe z łazienkami.
Ilośc osób nocujących ustalana jest z Organizatorami indywidualnie droga mailową.
CD & MERCH:
O ile nie omówiono tego inaczej, menedżer / członkini zespołu będzie sprzedawać płyty CD & Merch po
koncercie w wyznaczonym, dobrze oświetlonym miejscu w pobliżu sceny (lub innym ustalonym przez zespół
z Organizatorem). Wszystkie dochody ze sprzedaży są zatrzymywane przez zespół.
!!!!! UWAGA !!!!!
Ze wzgl du na alergi jednej z artystek prosimy o:
- nie u ywanie na scenie, w garderobie i toalecie od wie aczy powietrza, zapachowych wiec, kadzideł etc
- nie u ywanie dymu na scenie w dniu koncertu
- nie stosowanie pachn cych detergentów na scenie i w garderobie
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ą

ż
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ę

ć
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ż

ż
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KONTAKT:
We wszelkich sprawach wliczając w to kwestie logistyczne i finansowe prosimy o kontakt z Managerką
zespołu: Izoldą Sznaps
izolda.sznaps@gmail.com
tel: 603 917 553

