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Załącznik nr 1 do umowy koncertowej  
 

RIDER GARDEROBA, SCENA, OŚWIETLENIE 
 

 
 

SCENA: 

1. Scena o wymiarach min. 10 x 10 m x 1,5 m osłonięta z trzech stron jednokolorowymi siatkami 
lub materiałem, zabezpieczona przed wpływem działań atmosferycznych (wiatr, deszcz). 

2. Proszę przygotować sztankiet (belkę zamocowaną i opuszczaną) do powieszenia logo zespołu 
na czas próby / koncertu.  

3. Min. 1 wejście na scenę – oznakowane i oświetlone schody zabezpieczone przed deszczem, z 
barierką. 

4. Potrzebny stabilny podest pod bębny i klawisze o wymiarach  min. 2m x 6m  i wysokości 30÷40 
cm.  przypadku koncertów w salach konieczny jest parawan akustyczny z pleksi, 
(minimalna wysokość 160cm, składający się z  4÷5 elementów szerokości 60cm) do 
odgrodzenia perkusji.  Istotna jest również wysokość sufitu nad sceną – informację tę należy 
przekazać akustykowi zespołu  1-2 tyg przed koncertem. 

5. Statywy mikrofonowe: 10 dużych i 8 małych 
6. Szczegółowy rider nagłośnienia stanowi odrębny dokument po przekazania dla techniki 

estradowej.  
 

OŚWIETLENIE: 
1. 12 głów ruchomych o mocy przynajmniej 500 W jako standard uważamy urządzenie Mac 500, 

dla doświetlenia perkusji przynajmniej 2 głowy ruchome typu Wash, 
2. 32 x Par 64  + kontra, filtry (niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy)-zamiast reflektorów 

Par 64 mogą być użyte ruchome głowy typu Wash, 
3. 4-6 Doświetlaczy (blindersy), 
4. 4 obwody ACL , 
5. 1 x follow spot , 
6. Maszyna do dymu, wentylator, 
7. Proszę by twarze wszystkich muzyków były równo doświetlone!!!!  

Na czas próby potrzebne są 2 osoby do ustawiania światła. W czasie koncertu profesjonalna obsługa 
zorientowana w zainstalowanym sprzęcie. Zespół nie posiada własnego oświetleniowca.  

GARDEROBA: 

1 garderoba łącznie dla 15 osób (może być namiot o wymiarach min. 3m x 4m lub 2 garderoby blisko 
siebie) 

- bezpośrednio przy wejściu  na scenę,  
- wyłożony podłogą, zabezpieczony na wypadek deszczu,  
- do wyłącznej dyspozycji zespołu na 1 godz. przed rozpoczęciem koncertu i na czas próby 
- okna w garderobach powinny być szczelnie zasłonięte,  
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- podczas koncertu przy garderobach nie mogą przebywać osoby, które nie są bezpośrednio 
związane z koncertem 

     -   wyposażona w: duże oświetlone lustro, wentylator lub grzejnik zależnie od pogody, oświetlenie, 
12 krzeseł (łącznie), stół, kosz na śmieci, wieszak na odzież, ręczniki papierowe (3 szt.), gniazdka 230 
V, 15 identyfikatorów,  

W bezpośrednim sąsiedztwie garderoby oświetlona czysta toaleta (ew. Toi-Toi   typu VIP wyłącznie dla 
zespołu) z wodą, mydłem, ręcznikami papierowymi i papierem toaletowym. 

CATERING: 

• kawa, 
• herbata, 
• cukier, mleko do kawy, cytryna, 
• woda niegazowana Żywiec 12 x 0,5 l, 
• woda gazowana Żywiec 6 x 0,5 l, 
• Soki min. 6 litrów (2 l pomarańczowy,2 l jabłkowy, 2l wieloowocowy), 
• Coca- Cola 6 x 1 l, 
• Obiad po próbie dla 12 osób w tym 2 porcje lekkostrawne, posiłek może być w hotelu lub na 

terenie imprezy,  
• poczęstunek przed i po koncercie (40 kanapek, ciastka, ciasto domowe, owoce min. 2,5 kg w 

tym 0,5 kg bananów, 0,5 kg jabłek, 0,5 kg gruszek, 0,5 kg winogron, 0,5 kg sezonowych 
owoców ) 

• Kubki jednorazowe do ciepłych i zimnych napojów, 
• Sztućce jednorazowe,  
• Identyfikatory 15 szt.  
• Ręczniki papierowe 2 rolki 
• 3 czarne ręczniki wym. 30 x 40 cm  
 

 
UWAGI!!! 

- barierki ochronne przed sceną w odległość max. 2-3 m lub ochrona w zależności od 
wielkości imprezy, koncerty plenerowe wymagania zgodne z ustawą (barierki i ochrona), 

- podczas koncertu obowiązuje zupełny zakaz nagrywania z wyjątkiem mediów(materiał do 3 
minut),  

- podczas koncertu wykonawcy schodzą ze sceny proszę uczulić służbę ochrony, 
- po zakończeniu koncertu z boku sceny jest prowadzony sklepik zespołu (proszę 

przygotować:namiot, stolik i oświetlenie), proszę by prowadzący imprezę zapowiedział min. 2 
razy Sprzedaż podczas koncertu.  

- po koncercie artyści wychodzą na spotkanie z fanami, rozdają autografy, proszę o wyznaczenie 
bezpiecznego i oświetlonego miejsca. 
 

UWAGA!!!  

W terminie 10-14 dni przed koncertem KONIECZNY kontakt z: 

managerem zespołu w celu przekazania informacji organizacyjnych (Organizator-Kontrahent): 

Katarzyna Wydra-Chrąchol Tel. 608 345 487 mail: biuro.bigcyc@gmail.com 

Realizatorami dźwięku w celu omówienia wymagań technicznych zespołu (technika estradowa) 

MON: Tomasz Wierzbicki WIERZBA + 48 733 871 122 

FOH: Miłosz Józefów KENNETH +48 604 066 504 


