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Уважно прочитайте та прийміть до уваги! 

 Цей райдер є первинним договірним документом, що визначає перелік умов та вимог, які 

пред`являються Замовнику для забезпечення надання послуг артиста Артема Семенова.  

 Виконання умов даного райдера вкрай важливе для нормального та якісного виступу Артиста. 

 Невиконання або неналежне виконання умов даного райдера є підставою для відмови Артиста 

у наданні послуг, призводить до відшкодування Замовником понесених Артистом витрат та 

позбавляє Замовника права вимагати  повернення будь-яких передплат. 

 Витрати, пов`язані із виконанням умов даного райдера, здійснюються за рахунок Замовника. 

             

ПОБУТОВИЙ РАЙДЕР АРТЕМА СЕМЕНОВА 

Дорога. 

 Артист може пересуватися власним транспортом, в такому випадку усі витрати на це покриває 

Замовник. В разі необхідності Замовник повинен надати залізничні квитки (1 купе СВ та 1 квиток 

купе або 2 квитка 1-го класу Інтерсіті ) в обидві сторони. За умови трансферу Артиста повітряним 

транспортом Замовник надає 2 авіаквитка бізнес класу в обидві сторони. В такому випадку 

Замовник повинен забезпечити зустріч на місці прибуття (залізничний вокзал чи аеропорт) і 

пересування Артиста по місту до готелю, концертного майданчика, до місця інтерв`ю, тощо 

автомобілем бізнес-класу. Транспорт повинен бути закріплений  на весь час перебування у місці, 

де проводиться захід. Всі витрати з перевезення багажу покриває Замовник. 

Реклама. 

Забезпечити виступ максимальною рекламною кампанією. Усі фото, відео та аудіо матеріали 

повинні бути узгоджені з адміністратором Артиста.   

Готель. 

Замовник повинен забезпечити проживання протягом всього перебування в місті. Оформлення 

готельної документації входить в компетенцію Замовника. Готель повинен бути не нижче 4* зі 

всіма зручностями. Один номер «Люкс» повинен бути для курців або обладнаний балконом, один 

номер «Стандарт» одномісний. Час проживання Артиста в готелі рахується з моменту приїзду та 

від`їзду, незалежно від графіку готелю (check-in/check-out). За 2 тижні до концерту Замовник 

зобов`язаний узгодити готель з адміністратором Артиста. Ключі від номерів Замовник 

зобов`язаний надати адміністратору Артиста відразу по прибутті в готель. Біля готелю повинна 

бути автостоянка з охороною. 

Харчування.      

Замовник повинен забезпечити Артиста  протягом усього перебування в місті триразовим 

харчуванням ресторанного типу  зі свіжими овочами та фруктами, гарячими стравами, або 

виділити добові. Розмір добових узгоджується з адміністратором окремо. 

 

Гримерна кімната.   
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Вимоги: простора, достатньо освітлена, наявність дзеркала, вішаків у кількості 10 штук, праски, 

електрочайника. Обігрів (у холодну пору року), кондиціонер або вентилятор (у теплу пору року). 

Гримерна максимально близько має бути розміщена до сцени та закриватися на ключ.   

До початку виступу у гримерці повинні знаходитись:   

- 1 пляшка коньяку не менше 5 зірок; 

- негазована вода «Моршинська» -2 пляшки по1,5 літра, 3 пляшки по 0,5 літра; 

- сік апельсиновий або грейпфрутовий – 2 літри; 

- фрукти, чай, кава, сирна та м`ясна нарізки; 

- сухі та вологі серветки, паперові рушники; 

- 2 махрові рушники;  

- одноразовий посуд. 

 Перебування сторонніх осіб у гримерній кімнаті ЗАБОРОНЕНО! 

Спілкування із ЗМІ. 

Будь-які прес-конференції, інтерв`ю, фото, відеозйомки, теле- та радіо трансляції 

обов`язково попередньо узгоджуються з адміністратором Артиста. 

      Умови оплати: 

 В день замовлення Артиста повинно бути сплачено 50%, як гарантія виступу, та 50 %     

не пізніше одного часу до виходу на сцену. Внесення гонорару (сума, вид, форма,) 

обговорюється з адміністратором Артиста. У разі відміни замовлення або зміни дати 

концерту зі сторони Замовника, внесена сума гонорару не повертається. А залишок суми 

по гонорару обов`язково сплачується Заказчиком у разі, якщо Артист знаходиться в 

місті проведення концерту!   

До внесення передплати 50%, проведення рекламної компанії ЗАБОРОНЕНО! 

Інше. 

Усі пункти райдера детально обговорюються з адміністратором Артиста.  

У ВИПАДКУ НЕВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО АБО ПОБУТОВОГО РАЙДЕРА, 

КОНЦЕРТ МОЖЕ БУТИ ВІДМІНЕНО! 
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