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1. Pořadatel objedná vystoupení skupiny AC/DS pouze na základě e-mailu nebo telefonicky na čísle managera 
na webu skupiny AC/DS v sekci „Kontakt“. Poté manager zašle na e-mail smlouvu o vystoupení. Cenu 
skupiny AC/DS sdělí manager přes e-mail nebo telefonicky. Pokud je platba sjednána v hotovosti, 
dohodnutá částka musí být pořadatelem uhrazena před začátkem vystoupení v plné výši. 

2. Pořadatel vytvoří propagaci koncertu v rámci jeho možností. Na požádání zašleme dostatečné množství 
barevných plakátů A2, tento plakát je také v elektronické podobě ke stažení spolu s logem kapely na webu 
skupiny AC/DS v sekci „Ke stažení“. 

3. Pořadatel se zavazuje uhradit veškeré poplatky ochrannému svazu autorů (OSA). Repertoárový list pro OSA 
je na webu skupiny AC/DS v sekci „Ke stažení“. 

4. Pořadatel se zavazuje,  že  na  akci  bude  zvukař  s  adekvátní  aparaturou  viz  “Technický  rider”  a světly 
k produkci koncertu, který je vždy v režii pořadatele. Technický rider pro zvukaře je na webu skupiny AC/DS    
v sekci „Ke stažení“. Skupina AC/DS si vozí pouze svou pódiovou aparaturu a svého zvukaře. Uvědomujeme 
si, že technické možnosti klubu jsou často výrazně nižší, nicméně prosíme všechny změny oproti 
“Technickému rideru” předem odsouhlasit! 

5. V případě potřeby je skupina AC/DS zajistit ozvučení a osvětlení vlastními prostředky za dodatečnou úhradu. 
Tato situace je však nestandardní a je třeba ji předem dohodnout! 

6. Po příjezdu na místo akce je pořadatel povinen umožnit příjezd dodávky skupiny AC/DS co nejblíže k pódiu a 
zajistit 2 pomocníky na vykládání a nakládání aparatury před i po koncertě. 

7. Pořadatel zajistí před příjezdem skupiny AC/DS vytápěnou šatnu či prostor na převlečení a pro uchování věcí 
uzamykatelný prostor. Zajistí také na své náklady v šatně občerstvení (vše adekvátně pro 6 osob) vč. nápojů 
neperlivá voda, lahvové případně točené pivo, Coca-Colu, na požádání teplý čaj nebo kávu). Pokud je to 
technicky možné, tak jakékoliv teplé jídlo pro 6 lidí (může být i pizza), další občerstvení dle Vašeho 
vlastního uvážení. V případě, že pořadatel není schopen tento požadavek splnit, musí na uvedenou skutečnost 
předem upozornit manažera skupiny (minimálně den před akcí). 

8. Pokud je koncert spojený s noclehem (obvykle u koncertů končících po půlnoci ve vzdálenosti větší jak 
200km od Ostravy), pořadatel zajistí na své náklady ubytování pro 6 osob pokud není uvedeno v 
komunikaci jinak a to 2x třílůžkový pokoj. Ubytování - penziony a hotely 3* se snídaní. Vyjímečně jiný prostor 
odpovídající úrovně se sociálním zařízením a koupelnou, v chladném období vytápěný, vybavený lůžkovinami 
a ručníky. Prosíme, NE dělnické ubytovny nebo kempy. Nutno zajistit bezpěčné parkování dodávky s 
vybavením! 

9. Pořadatel je povinen uhradit smluvenou částku nejčastěji bankovním převodem na základě faktury se 
splatností nejpozději v den konání akce nebo v hotovosti nejpozději v den koncertu, pokud není předem 
dohodnuto jinak. Pokud pořadatel na akci není, je povinen zajistit zodpovědného člověka, který má na starost 
vyplácení částky za hudební produkci a není v podnapilém stavu, totéž platí o pořadateli, který vyplácí částku 
za hudební produkci v hotovosti osobně. 

10. Pořadatel zajistí průběh koncertu tak, aby diváci nevstupovali na pódium během produkce či neohrožovali 
ostatní účastníky akce. Pořadatel nese veškerou zodpovědnost za průběh koncertu a případné důsledky 
vyplývající s nedostatečného bezpečnostního zajištění akce. 

Vážení pořadatelé, vyvineme maximální úsilí, aby celý koncert proběhl na profesionální úrovni a totéž 
očekáváme i od Vás.  

Věříme, že pro většinu z Vás jsou tyto podmínky a požadavky samozřejmostí. 

Děkujeme, že si objednáváte naše vystoupení. 

http://www.ac-dc-revival.cz/

