GARDEROBY I ICH WYPOSAŻENIE:

-dwie starannie wysprzątane, zamykane na kluczyk garderoby z przyklejonymi na drzwiach karteczkami:
ZESPÓŁ WILKI, EKIPA TECHNICZNA powinny się znajdować w miarę możności jak najbliżej sceny z
wydzielonym bezpośrednim zejściem ze sceny;
-okna garderób zasłonięte przed wglądem osób z zewnątrz, dające się bez trudu otwierać i zamykać od środka,
ale bez możliwości otworzenia ich od zewnątrz;
- jeśli garderobę stanowi namiot to musi on posiadać podłogę;
- garderoby muszą być zamykane na klucz, albo chronione przez minimum dwóch agentów ochrony;
-w garderobach powinny znajdować się: stoły przykryte obrusami, krzesła, wieszaki na ubrania, oświetlenie nie
jarzeniowe, gniazdka 220 V, dmuchawy ciepłego powietrza, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 17
stopni, a gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż 25 stopni - niezbędny jest wiatrak
-garderoby muszą być dostępne do momentu opuszczenia przez zespół czy technikę miejsca koncertu
GARDEROBA ZESPOŁU:
lustro, w którym można zobaczyć całą sylwetkę
szklanki, łyżeczki, serwetki, ręczniki jednorazowe
popielniczki,
kosz na śmieci,
kawa mielona do ekspresu Lavazza lub ILLY
herbata Earl Grey Lipton,
cukier, miód naturalny, mleczko, cytryna,
12 butelek 0,5 litrowych wody mineralnej niegazowanej Żywiec Zdrój,
1 litr soku pomarańczowego Tymbark lub Tarczyn,
6 butelek 0,5 l Aloe Vera King
8 puszek coca-cola
10 puszek Red Bull,
4 piwa regionalne
2 piwa bezalkoholowe(mile widziany niebieski Miłosław)
2 butelki białego wina Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay lub Prosseco
3 monstery bezcukrowe
2 paczki delicji, herbatniki maślane, paluszki słone
ciasto drożdżowe
owoce sezonowe
humus (klasyczny, pomidorowy i zielony)
bagietka, nachosy
2 rodzaje sałatek
kanapki - tartinki dla 9 osób (ok. 40 szt. w tym połowa bez mięsa- sery, ryby, jajko) w garderobie Zespołu na 1 godzinę
przed koncertem (kanapki nie mogą być układane jedna na drugiej, by pieczywo nie było wilgotne)
GARDEROBA TECHNIKI
szklanki, łyżeczki, serwetki, ręczniki jednorazowe
popielniczki,
kosz na śmieci,
kawa mielona do ekspresu Lavazza lub ILLY
herbata Earl Grey Lipton
cukier, mleczko, cytryna,
20 butelek 0,5 litrowych wody mineralnej niegazowanej ,
6 puszek Coca-cola,
6 piw regionalnych
2 paczki delicji, herbatniki maślane, paluszki słone
ciasto drożdżowe
kanapki dla 5 osób w garderobie Techniki (ok. 40 sztuk) na 1 godzinę przed koncertem (kanapki nie mogą być układane
jedna na drugiej, by pieczywo nie było wilgotne)
deska serów
2 bagietki
Ciepły posiłek dla 14 osób w hotelu- zupa, drugie danie, deser i napój bezalkoholowy – wybór z pełnej karty
-na koncertach plenerowych bezpośrednio obok namiotu zespołu powinna być,
przeznaczona tylko i wyłącznie dla zespołu, zamknięta na kluczyk,
dokładnie wysprzątana toaleta typu toi-toi zaopatrzona w mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy;
W przypadku kiedy garderoba jest w budynku, w jej najbliższym sąsiedztwie powinna się znajdować czysta, zamykana
na kluczyk toaleta przeznaczona wyłącznie dla zespołu, wyposażona w mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy;
-do garderób bez zgody MENADŻERA nie mają wstępu osoby spoza zespołu

-ZESPÓŁ będzie zaszczycony mogąc poświęcić chwilę organizatorom i sponsorom na wspólne zdjęcie, jednakże o
takim zamiarze prosimy informować wcześniej.

