VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY SKUPINY JAMA

1. JEVIŠTĚ, PÓDIUM (prostor vymezený pro hraní): Zastřešený prostor vyhrazený pro hraní kapely
musí být bez povrchových nerovností, suchý a prázdný. Minimální rozměry 6 m x 4 m, bezpečné
přípojky el. proudu v dosahu: 1-fázová zásuvka 230V nebo případně 3-fázová 400V 5P 32A, pokud jsou
k dispozici světla, tak samostatné místní osvětlení a technik osvětlení (anebo osoba pověřená či alespoň
znalá místních poměrů).
2. PŘÍSTUP DO SÁLU (místa, kde bude hudební produkce probíhat): Pořadatel na své náklady zajistí
2 hodiny před vystoupením a 1 hodinu po vystoupení 2 pomocníky na stěhování aparatury. Trasa pro
stěhování bude volná (snadno přístupná).
3. OZVUČENÍ MÍSTA KONÁNÍ: Bude zajištěno buď
a) vlastní aparaturou účinkujícího (Poznámka: U větších sálů a venkovních prostorů náročných
na ozvučení je vhodné najmout si po dohodě s pořadatelem externího zvukaře)
anebo
b) prostřednictvím zvukaře na místě samém, (toto platí v případě, když se vystoupení koná na
místě, kde je ozvučení zajištěno pořadatelem). V tomto případě dodá skupina Jama zvukaři své
konkrétní požadavky (plán ozvučení pódia).
4. ŠATNA (prostor vymezený pro kapelu): Uzamykatelná místnost pro 4 osoby a osobní věci muzikantů
- stůl, 4 židle, WC, odpadkový koš. V případě předem dohodnutého externího ozvučení ještě
odpovídající místa navíc.
5. ÚLOŽNÝ PROSTOR: Minimálně 1 x 2 metry pro uskladnění obalů od hudebních nástrojů a aparatury
- toto platí v případě, že trasa pro stěhování aparatury od pódia k vozidlu kapely je ve vzdálenosti větší
než cca 10 metrů.
6. ÚČINKUJÍCÍ: Obdrží od pořadatele emailem (pokud to bude pořadatelem vyžadováno, tak i jinou
formou, např. dohodou či smlouvou) informace, které budou obsahovat přesnou adresa místa konání
akce, datum vystoupení, začátek a celkovou délku vystoupení. Krátká zvuková zkouška se uskuteční cca
půl hodiny před začátkem vystoupení.
Poznámka: v celkové ceně za vystoupení je zahrnut honorář účinkujících, doprava, ozvučení a
případně - po předchozí dohodě s pořadateli - osvětlení pódia.
7. POŘADATEL (ORGANIZÁTOR AKCE): Zajistí parkovací stání pro dva automobily, zamezí přístup
třetím osobám do prostoru, kde se hraje a kde je umístěna aparatura, hudební nástroje a další věci
účinkujícího. V případě, že se tak nestane a díky tomu dojde k poškození majetku skupiny Jama, uhradí
pořadatel vzniklou škodu. Dohodnutou cenu za vystoupení uhradí pořadatel po skončení vystoupení, pokud
nebude předem dohodnuto jinak. Odstoupí-li od pořadatel od dohody na smluveném vystoupení ve lhůtě
kratší něž 1 měsíc před plánovaným vstoupením a vznikne-li tím účinkujícímu škoda v důsledku toho, že ten
v uvedeném termínu odmítnul jiné vystoupení, uhradí účinkujícímu 50% z dohodnuté částky.
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že podmínky v místech našich vystoupení bývají značně odlišné, jsou
uvedené požadavky pojaty na základě osobních zkušeností obecně, proto doporučujeme, aby si je zájemci o
vystoupení skupiny Jama přečetli a pak nás v případě nejasnosti nebo potřeby upřesnění kontaktovali.

