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Janek Ledecký

Obsah tohoto dokumentu je důvěrný a nesmí být bez předchozího svolení smluvních stran zveřejňován!

Šatny 
Pořadatel zajistí 2 čisté, uklizené a uzamykatelné šatny s tekoucí teplou a studenou vodou a WC (pokud není součástí šatny, tak v blízkosti šaten). Šatny 
musí být za chladného počasí vytopené na min. 22 stupňů.
 
Vybavení šaten
zrcadlo
látkové (frote) ručníky – celkem 9 ks (12 ks v případě že zajišťujeme koncert i technicky)
min. 2x elektrická zásuvka
věšák, stoly, židle, křesla
chladnička (zejména v letních měsících)
skleničky (kelímky), varná konvice (případně kávovar), otvírák na pivo, víno, lžičky, vidličky

Občerstvení pro 9 osob (12 osob v případě že zajišťujeme koncert i technicky) 
6x láhev 1,5l neperlivé vody 
12x láhev 0,5l neperlivé vody (na podium při vystoupení) 
8x 0,5l láhev piva (Pilsner Urquell) 
6x 0,5 l láhev /plechovka nealkoholického piva
4x 0,25 l plechovka Redbull (v letních měsících prosíme v uzavíratelné PET lahvi)
2x 1l džus (pomeranč, jablko) 
2x 2 l láhev Coca Cola 
2x láhev kvalitního suchého červeného (Merlot)
2x láhev kvalitního suchého bílého vína (Chardonnay)  

teplý catering – hlavní chod (2x vegan)
zeleninový salát
1x obložená mísu (ovoce + zelenina) 
1x obložená mísu (sýr, salám, šunka) 
pečivo 

káva, čaj k dispozici
cukr, med, citrony
sladké pečivo

Nápoje prosíme do šaten už v době příjezdu techniky, jídlo při příjezdu skupiny. 

Volné vstupenky
Pořadatel poskytne bezplatně 10 volných vstupenek na koncert pro média, partnery koncertu a pro účely pořádající agentury. 

Ubytování
Je-li ze strany agentury pro konkrétní koncert požadováno ubytování, zajistí pořadatel na své náklady ubytování dle dodaného rooming listu v hotelu, 
resp. v penzionu odpovídající kategorii minimálně tří hvězdiček se snídaní a vlastním sociálním zařízením na pokojích, s TV a internetem na pokojích v 
místě konání koncertu s možností hlídaného parkoviště vozidel výkonných umělců a techniky. Výběr hotelu (penzionu) podléhá schválené agenturou!


