Technická příloha pro klienty
vysvětlivka: stage = plocha na vystoupení

Obecné podmínky:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Elektrická zásuvka 230 V ve vzdálenosti maximálně 50 m od stage.
Parkovací místo pro vyložení/naložení rekvizit před/po show co nejblíže stage.
Čistá stage bez překážek (pódium s nataženými kabely od kapely není vhodné; taktéž taneční
parket posetý konfetami nelze využít).
Minimální výška stropu 3 metry, pro interiérovou pyrotechniku 5 metrů.
Stage o minimálních rozměrech:
o 1 vystupující: 3x5 metrů
o 3 vystupující: 5x7 metrů
o 5 a více vystupujících: 6x10 metrů
Místnost pro přípravu skupiny před vystoupením o ploše min. 10 m2 s alespoň jedním stolem,
dvěma židlemi a elektrickou zásuvkou (šatna či jiný prostor v zákulisí akce).
Přístup na toaletu a k tekoucí vodě.
Poskytnutí dostatečného času na přípravu stage před show:
o Fireshow: 30 minut
o Lightshow: 10 minut
o Show s pódiovou pyrotechnikou: dle náročnosti 1 hodina a více
Zhasnutí veškerého osvětlení kolem plochy vystoupení pro zvýraznění efektu show.
Uvedení skupiny moderátorem podle úmluvy na místě.
Připojení do zvukové aparatury podle předchozí domluvy (zdroj USB/CD, kabelová linka či zda
máme dovézt vlastní aparaturu). Preferujeme možnost připojení vlastního notebooku
pomocí kabelové linky přímo v místě konání vystoupení na tamější aparaturu.

Specifické podmínky pro fireshow:
•

•
•

•

Umožnění koordinace s místním požárním dozorem a poučení organizátorů akce o
bezpečnosti při vystoupení. Na vystoupení navíc vozíme vlastní hasicí prostředky (práškový
přístroj 6 kg a hasicí pokrývky).
Nutnost informovat diváky a zajistit, aby udržovali dostatečný odstup od stage během
vystoupení i po něm, obzvlášť při použití pyrotechniky během show.
Exteriérová fireshow:
o Vystoupení je možné realizovat pouze za dobrých povětrnostních podmínek (tj. bez
srážek a max. mírný vítr), za smluvní příplatek je možné vystupovat i v mírném dešti.
Vhodnost povětrnostních podmínek posuzuje vždy pověřený člen skupiny.
Interiérová fireshow:
o Předání fotodokumentace stage předem, v ideálním případě domluva o osobní
návštěvě místa konání.
o Nutnost vypnutí požárních hlásičů.
o Zajištění dobrého odvětrávání místnosti pořadatelem.
o Nutný písemný souhlas majitele nemovitosti, nebo pověřené osoby o konání
vystoupení.
o Na stage ani nad ní nesmí být žádné volné látky a papírové dekorace.

Specifické podmínky pro lightshow:
•
•

Vypnutí požárních hlásičů při produkci uvnitř za použití dýmu.
Při venkovní produkci není možné vystupovat v dešti (ani mrholení).

