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Piotr Bukartyk & SZAŁBYDAŁCI
Warunki bytowe
GARDEROBY I ICH WYPOSAŻENIE
Potrzebne jest jedno duże pomieszczenie (akceptowane od 20 m2). Powinny być usytuowane jak
najbliżej sceny, z dostępem do toalety do wyłącznego użytku zespołu.
W wypadku koncertów plenerowych garderoby mogą znajdować się w estetycznych, spełniających
poniższe wymagania, zaopatrzonych w podłogę namiotach.
Garderoby powinny być:
1. bardzo dokładnie wysprzątane, wywietrzone, zaopatrzone w sprawnie działające ogrzewanie, gdy
temperatura w garderobach jest niższa niż 22 stopnie C
2. zamykane od zewnątrz i od środka, 2 klucze do dyspozycji zespołu
3. okna garderób (jeśli są) zasłonięte przed wglądem osób z zewnątrz, dające się bez trudu otwierać
i zamykać od środka, ale bez możliwości otworzenia ich od zewnątrz;
4. w pobliżu garderób powinna być, przeznaczona tylko i wyłącznie dla zespołu, dokładnie
wysprzątana i zaopatrzona w mydło, ręczniki, papier toaletowy toaleta wyłącznie dla zespołu;
5. do garderób bez zgody managera nie mają wstępu osoby spoza zespołu.
Wyposażenie garderób:
1. min. 1 stół, siedziska przewidziane dla 7 osób, wieszaki na ubrania, duże lustro (by można w
nim było obejrzeć całą sylwetkę), ew. leżanka lub kanapa, popielniczka;
2. mała deska do prasowania oraz żelazko
3. 1 lampka dająca światło nie jarzeniowe (np. zwykła lampka biurowa);
4. 7 szklanych szklanek,7 filiżanek, łyżeczki,
5. serwetki, ręczniki papierowe, czyste prześcieradło;
6. gorąca woda w termosie (lub czajnik), kawa, herbata czarna i zielona bezsmakowa,
niegazowana woda mineralna/ nie z lodówki (2 but. 1,5l. Oraz 4 but. 0,5l w plastikowych
butelkach na scenie (Nałęczowianka lub Cisowianka.), Red Bull, soki Tymbark owocowe 100%
naturalne, cukier trzcinowy, miód pszczeli naturalny, cytryna, mleko,
7. owoce i kanapki dla 7 osób (1/2 kanapek powinna być wegetariańska)
8. jeśli organizator nie zapewnia ciepłego posiłku w lokalu / powinien być on dostarczony do
garderoby
Noclegi:
Hotel min. ***, rozkład pokoi: 2 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje dwuosobowe
W razie pytań, proszę o kontakt:
Alicja Perkowska
+48 609 716 951
artlift.pl
alicja.perkowska@
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