І. Загальний:
1.1. Дозвіл на проведення шоу на території закладу у адміністрації цього закладу
отримує замовник. Вирішення позадоговірних фінансових і технічних питань, що
виникають на місці (наприклад, оплата електрики, звільнення майданчику від
машин) також бере на себе замовник.
1.2. Надання авансу в розмірі 30% від суми оплати. У разі скасування замовником
виступу або недотримання технічного райдеру - аванс не повертається.
1.3. Допускається затримка початку шоу-програми на 10-15 хвилин, подальше
очікування оплачується в розмірі 10% від суми замовлення за кожні 30 хвилин
очікування. У разі декількох виступів за один вечір, про що замовник
попереджається заздалегідь, колектив має право виїхати, без повернення авансу.
1.4. Мінімальний розмір робочого майданчику 10м х 10м.
1.5. Наявність рівного майданчику з поверхнею: асфальт, бетон, шорстка плитка,
втрамбований сухий ґрунт, в окремих випадках - трава.
1.6. Наявність вільного проходу до робочого майданчику шириною не менше 2 м.
1.7. Відсутність обладнання, легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів,
машин на відстані не менше 2 м. по периметру робочого майданчику.
1.8. Забезпечення відстані від робочого майданчику до глядачів не менше 1 м.
ІІ. Виступ:
2.1. Попередній огляд місця проведення виступу в м.Чернівці не менше ніж за
тиждень до виступу. Для інших міст можливо ознайомлення з майданчиком по
фотографіях, зроблених з різних ракурсів.
2.2. Надання гримерок, з санвузлом, умивальником, дзеркалом, стільцями і
робочими електричними розетками.
2.3. Забезпечення охорони по периметру під час виступу і обмеження доступу
сторонніх осіб до місця розміщення палаючого реквізиту.
2.4. Наявність можливості підключення своєї звукової апаратури або наявність
аудіо апаратури з можливістю відтворення *.mp3 формату, попереднє обговорення
звукових характеристик з відповідальною особою.
2.5. Наявність можливості відключення стаціонарного освітлення або попереднє
обговорення світлових характеристик з відповідальною особою.
2.6. Використання замовником додаткових спецефектів під час виступу
попередньо обговорюється.
2.7. Перше попередження про вихід за 40 хв і, повторне, за 5 хв до початку шоу.
2.8. Надання можливості роботи нашого оператора на майданчику.
ІІІ. Дорога
3.1. Надання (або оплата) транспорту для перевезення колективу до місця
виступу і назад мікроавтобусом «Mercedes Sprinter» або іншим мікроавтобусом
подібного рівня комфортабельності.
3.2. У разі варіанта оплати транспортних витрат, необхідно провести передоплату
в розмірі 100% відсотків від вартості проїзду не пізніше, ніж за 5 днів до дати
від'їзду.
3.3. У разі, якщо дорога в обидва кінці (включаючи час, витрачений на виступ)
перевищує 8 годин, забезпечується харчування артистів.

