
Łobuzy
Rider Techniczny 2017/18

Poniższe wymagania techniczne są niezbędne do zrealizowania koncertu, na odpowiednim 
poziomie technicznym oraz artystycznym. Organizator ma obowiązek skontaktować się z 
realizatorem zespołu, w celu potwierdzenia technicznej możliwości przeprowadzenia 
koncertu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z riderem. Wszelkie wcześniej nieustalone 
odstępstwa od wymagań opisanych w tym dokumencie, mogą zakończyć się odmówieniem 
wystąpienia zespołu.

System PA:
System nagłośnieniowy musi być wolny od szumów i przydźwięków, oparty na 

jednakowych, markowych kolumnach dobrej klasy, mocą i skutecznością adekwatny do 
nagłaśnianej powierzchni, ustawiony, sprawdzony i wystrojony przed przybyciem techniki 
zespołu. Niedopuszczalne są „systemy” własnej produkcji!
O poziomie głośności decyduje tylko i wyłącznie realizator lub manager zespołu. Podczas 
prób i koncertu, cała aparatura nagłośnieniowa (procesor, kolumny, itp. ) są wyłącznie do 
dyspozycji realizatora.

Monitory:
Zespół wymaga 4 sygnałów do monitorów typu wedge, każdy na osobnym torze 

monitorowym ( koncerty plenerowe ) 1 tor, 2 monitory ( kluby )

Inne:
• 2 wejścia XLR do podłączenia konsolety realizatora. RCA nie wchodzi w grę.
• 3 mikrofony bezprzewodowe, ( koncerty plenerowe )
• 2 Statywy mikrofonowe
• Mikrofon instrumentalny ( na klipsie do saksofonu ) bezprzewodowy ( koncert 

plenerowy )
• Zasilanie na scenie – bez przełącznika tupu ON/OFF - musi być prawidłowo 

uziemione i zabezpieczone. Osoba zapewniająca zasilanie sceny i sprzętu zespołu 
bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, 
realizatorów i techniki zespołu podczas prób technicznych.

• Realizator FOH  ( koncerty plenerowe )
• DWIE OSOBY DO POMOCY PRZY WNOSZENIU SPRZĘTU
• Ochrona zabezpieczająca teran podczas wjazdu zespołu, jak i 

 podczas przygotowań, oraz odbywającego się koncertu.

STAGE PLAN KLUB :



Przy „dr” i „mic” – listwa zasilająca

Stage plan – koncerty Plenerowe

Przy „dr” i „mic” – listwa zasilająca

Rider hotel/garderoba 2017/18

HOTEL ;
• max do 40 km od miejsca koncertu;
• Minimum 3 gwiazdki, lub standard 3 gwiazdek;
• Pokoje – 2x2os, + 1x1

GARDEROBA ; 
• Miejsce przygotowane dla 8 os.
• Lustro
• Światło pozwalające na przygotowanie się zespołu.
• Ciepły posiłek dla całego zespołu ( po wcześniejszym ustaleniu z Tour 

Managerem )
• Napoje ciepłe/ zimne ( Red Bull bez cukru, Coca Cola, Woda gaz/niegaz, 

Whisky Jack Daniels 0,7)
• Ręcznik papierowy

Kontakt:

Tour Manager: Izabela Sołowska 600-986-414

Rider techniczny/hotel/garderoba , stanowi integralną część umowy. Niespełnienie jego 
warunków oznacza niewywiązanie się z umowy zawartej z Zespołem.


