
Příloha č. 3: Podmínky dalšího zabezpečení  

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich nedodržení v jakémkoliv bodě bez předchozí  
konzultace  s pověřeným  zástupcem  Agentury  vede  k  ohrožení  realizace  Koncertu  vinou Pořadatele 
a k důvodu jednostranného zrušení Koncertu ze strany Agentury.  
  
Pořadatel se zavazuje konzultovat veškeré technické a organizační záležitosti v době přípravy a realizace 
Koncertu pouze s kompetentními osobami.  
  
PŘÍSTUP A PŘÍSTUPOVÉ CESTY  
Pro vykládání a nakládání aparatury je třeba zajistit dostatečně široké a bezpečné přístupové cesty, které  
musí být osvětleny až do skončení nakládání aparatury.     
  
POŘADATEL A ZÁSTUPCE POŘADATELE  
Je bezpodmínečnou nutností přítomnost Pořadatele nebo jeho zástupce po celou dobu příprav a průběhu  
koncertu, který je schopen a oprávněn řešit všechny požadavky zástupce Agentury.  
  
POMOCNÍCI  
Pro stěhování aparatury na jeviště a zpět do vozidel je nutno zajistit zdatné pomocníky.  
Tyto osoby nesmí být pod vlivem  alkoholu a jiných drog  po celou dobu jejich činnosti.  
Pro bezproblémovou instalaci a demontáž požadujeme následující počet pomocníků:  
  
4 pomocníky: při příjezdu nástrojů a techniky za účelem stavění nástrojové aparatury a zvukové techniky   
4 pomocníky: ihned po skončení koncertu na pomoc při likvidaci, stěhování a nakládce zpět   
  
  
ŠATNA  
Pořadatel zajistí šatnu (v případě festivalů nebo open air akcí uzamykatelný karavan či hlídaný stan)  
s odpovídající  teplotou  (min.  20°C).  V případě,  že  klesne  teplota  pod  uvedenou  hodnotu,  zajistí  
Pořadatel  vyhřívání  šatny.  Šatny  budou  k dispozici  ihned  po  jejich  příjezdu  interpreta  či  zástupce  
Agentury a klíče od této šatny převezme zástupce Agentury (management, technický tým). Šatna musí  
být hlídaná, čistá, osvětlená, uzamykatelná a označená jménem DAVID KOLLER.  
  
Pořadatel zajistí přístup ze šatny na podium tak, že nebude vézt skrze publikum. Vstup do zákulisí a do  
okolí  šaten  musí  být  zabezpečen  proti  vstupu  cizích  osob  bezpečnostní  nebo  pořadatelskou  službou.  
Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost šaten.  
  
Vybavení  šaten  –  WC  (pokud  není  možno,  tak  v blízkosti),  2  x  zásuvka  220V,  umyvadlo  s  teplou  a  
studenou vodou, zrcadlo, věšák, dostatečný počet židlí a stolů (dle počtu osob), mýdlo a celkem 10 ks velkých 
černých předem dvakrát vypraných froté ručníků.  
  
PARKOVÁNÍ VOZIDEL   
Požadujeme bezpečné a dostatečně velké místo v areálu místa konání Koncertu nebo v bezprostřední  
blízkosti pro parkování následujícího počtu vozidel - 2 x dodávka + 2 x osobní auto  
  
POŘADATELSKÁ SLUŽBA A SECURITY  
Pořadatel  je  povinen  zajistit  pořadatelskou  službu  a  security, kteří  zajistí  bezpečný  průběh  Koncertu.  
Pořadatel zajistí dostatečnou ochranu zákulisí, šaten a vozidel skupiny.  
Pořadatel zajistí co možná nejúčinnější kontrolu diváků a zamezí tak vnášení nebezpečných předmětů,  
které  by  mohly  ohrozit  zdraví  jiných  osob  tj.  např.  střelné  zbraně,  výbušniny,  nože  a  nápoje  
v plechových a skleněných obalech.  
Pořadatel  je  povinen  vydat  všem  osobám,  jejichž  přítomnost  je  nutná  v prostoru  místa  a  zákulisí  
vystoupení, řádné označení “backstage pass“.  
Pořadatel  zajistí  guest  list  pro  Agenturu,  a  to  pro  sjednaný  počet  osob,  minimálně  však  15  volných  
vstupů.  
   
ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ, NAHRÁVÁNÍ, FILMOVÁNÍ  
V  průběhu  koncertu  je  zakázáno  filmovat,  fotografovat  a  nahrávat,  není-li  s Agenturou  písemně  
domluveno jinak.  
   


