Adresované prevádzke a vedeniu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Po negatívnych skúsenostiach v mnohých reštauračných a hotelových zariadeniach sme
boli nútení spracovať požiadavky, ktorými chceme predísť nezhodám, problémom a
nedorozumeniam pri realizácii našich hudobných produkcií. Preto sme zostavili súbor
požiadaviek, ktoré sme skonkretizovali.
POŽADUJEME:
- minimálne 4 hodiny pred začiatkom hudobnej produkcie sprístupniť príjazdovú trasu k
vchodu (neblokovaním vozidlami a inými predmetmi)
- zabezpečiť najbližší prístup pre vyloženie a naloženie techniky (jedná sa o obedňajšie
hodiny v deň konania a raňajšie hodiny po dni konania), ak sa nachádza - poskytnúť
výťahové zariadenie na premiestnenie techniky
- dať k dispozícii 2 krát - 230 Voltové zásuvky s minimálne 16 Ampérovým istením
(zapojené na dve samostatné okruhové fázy), resp. 380 Voltovú prípojku s oboznámením
o norme (16, 32, 63 Amper a o počte zdierok v zásuvke – nová norma = 5 kolíková, stará
norma 4 kolíková)
- dodať rovnaké, stabilné, hranaté stoly (nie plastové), v dĺžke 3 metre (3x1m, alebo
2x1,5m) + 2 stoličky
- pred začiatkom akcie predstaviť vykonávateľom hudobnej produkcie zodpovednú osobu
z prevádzky hotela, ktorá bola oboznámená s týmito technickými a inými podmienkami
- aktívnym a ústretovým spôsobom spolupracovať pri súčinnosti pred, počas a tesne po
hudobnej produkcii (personál, resp.vedenie prevádzky)
- zabezpečiť, aby personál hotela (reštaurácie), alebo iní neovplyvňovali regulovanie
hlasitosti reprodukovanej hudby
- pri použití umelej hmly vyradiť z činnosti hlásiče požiaru v miestnosti konania a jej
blízkosti, aby tie neovplyvňovali funkciu prístroja zadymovača
- zaslať pôdorys miestnosti s nemenným zakreslením rozloženia stolov, gastronomických
stolov a pultov, výzdoby a iných predmetov, ktoré by mohli znemožniť rozostavenie
zvukovej a svetelnej techniky
- potvrdené požiadavky zaslať na adresu objednávateľov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–Verím, že spoločne vytvoríme objednávateľom hudobnej produkcie bezstarostný chod
celej akcie. Naše požiadavky sú zároveň prosbami nasmerovanými k vaším
zamestnancom. Vopred vám ďakujeme za splnenie spomínaných bodov.
S úctou a vďakou - vykonávatelia hudobnej produkcie.

