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ХРИСТИНА 

СОЛОВІЙ 
ПОБУТОВИЙ РАЙДЕР 

 

Шановні організатори!  

 

У цьому райдері викладені всі необхідні 

побутові умови для організації концерту 

Артиста. Якщо ви з певних причин не 

можете виконати хоча б одну з умов, ви 

зобов’язанні до укладення контракту 

повідомити про це представника 

Артиста. Невиконання умов створює під 

собою напругу в роботі та, зрештою, 

нам доводиться вдаватись до пункту 

про штрафні санкції.  

 

1. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК  

Організатор зобов'язаний надати на 

весь час перебування групи в місті 

(починаючи з в'їзду і закінчуючи 

від'їздом) свого представника (local tour 

manager), уповноваженого вирішувати 

будь-які питання. Представник 

знаходиться в контакті з тур-

менеджером групи під час всього 

перебування колективу в місті.  

 

З питань побутового райдеру 

прошу контактувати 

з менеджером артиста Наталією: 

Telegram, Viber, WatssApp +38 067 690 

32 98, 

 e-mail: manager.solovij@gmail.com  

 

2. СПИСОК КОМАНДИ АРТИСТА: 

 

1. Соловій Христина / вокал 

2. Лавріщева Наталія / менеджер 

3. Швець Денис / барабани 

4. Таранін Артем / бас-гітара 

5. Литвиненко Павло / клавіші 

6. Юдін Микита / гітара  

7. Соловій Євген / акустична гітара 

8. Жуленко Валентин /FOH Engineer 

9. Костін Олександр /Monitor 

Engineer 

10. Павел Недошин /світло 

11. Максим Барташук / технік сцени 

12. Бірковський Віталій /стиліст 

 

 

* Якщо в готелі вашого міста, для попередньої реєстрації, необхідно надати список з 

паспортними даними - повідомте - менеджер його надасть. Також, будь ласка, 

уточніть у менеджера остаточний список групи (на виступ бувають заміни в 

колективі).  

 

3. ГРАФІК ПЕРЕБУВАННЯ  

Організатор зобов’язаний надати менеджеру артиста на погодження детальний 

графік перебування не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до дати концерту.  

 

4. ТРАНСФЕР  
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Організатор забезпечує трансфер з міста, де знаходиться гурт до міста, де 

відбудеться концерт та назад у місто дислокації. Завжди узгоджуйте з якого міста 

буде їхати група, це впливатиме на вид транспорту для переїзду. 

 

4.1. ПЕРЕЛІТ/ПЕРЕЇЗД  

ЗАКОРДОН: літак - квитки економ-класу + багаж (з музичними інструментами). 

УКРАЇНА: в межах країни ми віддаємо перевагу трансферам нічним потягом, проте у 

окремих випадках в межах графіку артиста потрібен трансфер частини, або всієї 

групи артиста літаком, якщо між містом-дислокації гурту і містом, де буде концерт є 

прямий переліт.  Перелік можливих трансферів, (сортування за спаданням 

комфортності для артиста): 

а) Нічний потяг: 10 квитків вагону купе (3 спільних купе) + 2 квитки вагону СВ (одне 

спільне купе) 

б) Експрес потяг: 12 квитків першого класу 

в) Автобус з встановленими спальними місцями   

г) Автомобіль для Христини Соловій і менеджера та мікроавтобус для гурту: деталі у 

пункті 4.2. 

 

* Також можливий варіант, коли менеджмент Артиста самостійно організовує 

трансфер. Повідомте про це у разі, якщо така схема вам зручна. Будьте впевнені 

в тому, що менеджер докладе максимум зусиль для скорочення витрат 

організатора при трансфері гурту.   

 

4.2. ПЕРЕСУВАННЯ МІСТОМ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ТА МІЖ МІСТАМИ У ТУРІ 

Організатору необхідно надати для Христини Соловій та менеджера: 

- автомобіль класу D/E/F/J з водієм на весь термін перїзду та пересування у місті 

концерту, який відповідає за усі трансфери артиста та/або менеджера артиста в 

межах перебування артиста в місті (трансфери на вимогу артиста чи менеджера), з 

чистим салоном, вільним багажником та без сторонніх людей в салоні. Якщо 

менеджер не супроводжує артиста, водій має допомогти Христині з її валізою тощо.  

для групи: 

- Мікроавтобус (1 Mercedes Sprinter або у крайньому випадку 2 Mercedes Vito чи 

аналог іншого виробника з окремими кріслами, розрахований для комфортної 

посадки усієї команди артиста, та з великим багажником для зручного і безпечного 

транспортування музичних інструментів (клавіша, 2 акустичні гітари, електрогітара, 

бас-гітара, тарілки, рюкзаки). Автомобілі групи повинні бути не старше 5 років, 

безпечні.  

У літню пору обов’язкова наявність справного кондиціонера у всіх автомобілях.  

Водії повинні бути гарно обізнані містом, чітко розуміти маршрути групи і графік 

роботи. Водії повинні бути найняті разом з машинами.  
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Не допускається залучення водіїв, які вже є організаторами, знайомими, волонтерами 

тощо, які можуть відлучитися від роботи без узгодження з менеджером гурту. 

 

5. ВАНТАЖНИКИ  

У розпорядження технічного персоналу повинні бути надані вантажники - 2 особи - 

для завантаження / розвантаження апаратури, починаючи з прибуття на вокзал, 

готель, концертний майданчик і закінчуючи її прибуттям в пункт відправлення. 

Питання трансферу самих вантажників організатор бере на себе. 

 

6. ПРОЖИВАННЯ  

Перед вибором готелю для групи, будь ласка, переконайтеся в тому, що: - Готель 

класу не нижче 4* - Готель знаходиться в історичному центрі міста та пішохідної 

доступності до центру - Обов’язково! В готелі і навколо нього під час проживання 

групи не будуть відбуватись ремонтні роботи та розважальні вечірки, корпоративи 

тощо 

- Обов’язково! У готелі має бути цілодобова послуга room-service та/або цілодобово 

працює ресторан 

- Обов’язково! забезпечена комфортна звукоізоляція, і при зачинених дверях та 

вікнах не повинно бути чути звуків з коридору, інших номерів, вулиці, сантехніки 

тощо - У всіх номерах працює гаряча вода 

- У всіх номерах температура не нижче 22 градусів за Цельсієм 

- У всіх номерах має працювати телефон, кондиціонер та міні-бар - Є стоянка для 

транспорту гурту, що здійснює локальні трансфери (стоянка на паркінгу готелю 

оплачується організатором).  

- Є WiFi - в номерах обов'язково, безкоштовний як мінімум в лобі, і бажано - 

безкоштовний в номерах  

- Є можливість безкоштовного забезпечення в разі потреби таких сервісів як «ранній 

заїзд» і «пізній виїзд», коли це необхідно за графіком приїзду та від’їзду.   

В обраному і узгодженому з менеджером готелі на весь час перебування в місті, 

повинні бути заброньовані і сплачені: 

- 1 (один) одномісний номер класу люкс для Христини Соловій: з ліжком розміру 

«кінг-сайз», і це не повинно бути результатом з’єднання двох звичайних 

одномісних ліжок, ванною у ванній кімнаті, та гардинами у спальній кімнаті, які 

повністю перекривають доступ денного світла до кімнати. 

- 5 (п'ять) двомістних номерів з двома односпальними ліжками класу стандарт (або 

кількість номерів відповідно затвердженого складу артиста з розрахунку по двоє 

людей в одному номері) 

-  1 одномісний номера для одномісного проживання  

- 1 одномісний номер для водія (якщо група їде автобусом) 

 

Перед бронюванням номерів, - обов’язково затвердіть готель і актульний склад гурту 

з менеджером Артиста. 
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По прибуттю групи в готель, менеджеру повинні бути надані заздалегідь підготовлені 

ключі-картки від всіх заброньованих кімнат. Разом з ключем, кожному члену групи 

повинен бути виданий «румінг-лист» та добові.  

При бронюванні, будь ласка, узгодьте з адміністрацією готелю графік трансферів 

гурту і відповідність цим графіком часу надання номерів і час виїзду з готелю 

(ранковий заїзд та пізній виїзд).  

7. ХАРЧУВАННЯ  

Добові, в розмірі 500 грн/особа на добу, включаючи дні відпочинку . Дні 

переїздів рахуються як день по добовим. СНІДАНОК У ГОТЕЛІ, який повинен бути 

включений у вартість проживання. Добові видаються при поселенні представником 

організатора у конвертах разом з ключами від номерів. Для цього, будь ласка, 

підготуйте 12 конвертів в яких повинно бути по 500 грн (плюс 1 для водія, якщо гурт 

приїхав автобусом), ключ від номера і список номерів в готелі.  

 

8. ГРИМЕРНІ КІМНАТИ  

Команді артиста ОБОВ’ЯЗКОВО! потрібно 2 (дві) гримерні кімнати.  

Температура повітря в гримерних кімнатах не повинна бути нижче 20-22 градусів 

тепла. Якщо нижче, будь ласка, підготуйте і включіть заздалегідь обігрівачі.  

Гримерки повинні перебувати на невеликій відстані один від одного, бути легко 

доступними від сцени, шлях до них не повинен проходити через зал для глядачів.   

Одна кімната використовується як кімната Христини Соловій. У цій, відносно 

невеликий кімнаті, бажана приємна атмосфера, м'які меблі, повинно бути неяскраве 

освітлення, гримерний стіл з дзеркалом з освітленням по периметру дзеркала, 

дзеркало в повний зріст, кондиціонер, праска, прасувальна дошка, а також окрема, в 

робочому стані, туалетна кімната, електроживлення, та щонайменше 5 вільних 

працюючих розеток. 

 

Друга кімната призначена для: перебування і переодягання 10-ти осіб. Вона має бути 

суттєво більша за площею. (Якщо кімната маленька, тоді потрібно ще одна 

додаткова кімната) 

У цій кімнаті бажана приємна атмосфера, м'які меблі, має бути неяскраве освітлення, 

дзеркало в повний зріст, кондиціонер, а також окрема, в робочому стані, туалетна 

кімната, та щонайменше 10 вільних працюючих розеток. 

 

В обох кімнатах повинна бути можливість повісити верхній одяг.  

Гримерки мають закриватися на ключ. Ключі від гримерок надаються тур-менеджеру 

групи по приїзду на майданчик. Доступ в гримерки дозволений тільки музикантам і 

команді групи.  

*Несанкціоновані проникнення сторонніх осіб в гримерки категорично неприпустимі, в 

зв'язку з чим охорона повинна знаходитися зовні постійно, з моменту відкриття 
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дверей гримерних кімнат і до того моменту, як весь склад групи покине зал після 

виступу.  

 

**Після виступу Артиста заходити в гримерку кімнату всім, включаючи охорону, пресу 

і організаторів - заборонено.  

 

8.1. РУШНИКИ, НАПОЇ, ХАРЧУВАННЯ, СЕРВІРУВАННЯ В ГРИМЕРНИХ КІМНАТАХ  

 

За 30 хвилин до прибуття на майданчик технічного персоналу Артиста для 

ПРОВЕДЕННЯ саундчеку має бути забезпечено: 

 

Гримерка Христини Соловій 

 

- Свіжі фрукти (яблука, банани) - не різати 

- Вода без газу Моршинська 4 пляшки по 0,5 мл - неохолоджена 

- Паперові рушники - 1 упаковка 

- Серветки вологі - 1 упаковка 

- Паперові одноразові стакани для холодних і гарячих напоїв - 10 шт, 0,35 мм 

- 1 бавовняний рушник (не новий, випраний попередньо) 

- Кошик для сміття  

 

 

Гримерка команди:  

 

- Вода без газу для приготування чаю - 5 л  

- Вода без газу Моршинська 14 пляшок по 0,5 л. - неохолоджена 

- Чай в пакетиках: ромашковий, чорний 

- Кава мелена - 200г  

- Свіжі фрукти (яблука, банани, виноград) - не різати 

- Цукор порційний - 100 г 

- Паперові одноразові стакани для холодних і гарячих напоїв - 40 шт, 0,35 мл 

- Паперові рушники - 2 упаковки 

- Серветки вологі  

- чайник електричний  

- Ложки чайні - 10 шт 

- Порізаний лимон - 1 шт 

- цільнозерновий хліб 

- Кошик для сміття - 1 шт 

 

За годину до початку концерту у гримерках має бути забезпечено: 

 

Гримерка Христини Соловій 
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- 1 пляшка сухого червоного вина (Італія, Франція) 

-  Салат “Грецький» і 1 порція креветок гриль (200г), або Один курячий стейк з 

овочами гриль 

- хліб: чорний, бажано гречаний багет (le silpo) 

- Авокадо спілий 1 шт 

- Курага глазурована (Magnut 150 г) 

 

Гримерка команди:  

- овочі: помідори чері\коктейльні, рукола, огірок 

- м’ясна нарізка (куряча/індича шинка) - 400 грам 

- сири (нарізка маасдаму 250г, моцарела 200г, горгонзола - 100 г) 

- 1 пляшка червоного вина (Італія, Франція) 

- 1 пляшка віскі 0,7  

- Coca-Cola Zero - 2л 

- 8 бул пиво Corona 

- цільнозерновий хліб 

 

9. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ГРУПИ (SOUNDCHECK) 

Для підключення та налаштування обладнання на сцені групі потрібно не менше ніж 2 

(дві) години з моменту прибуття обладнання та персоналу групи на майданчик. До 

цього моменту, подіуми, звук і світло, що надається організатором, повинні бути 

змонтовані та побудовані. В іншому випадку з Артиста знімається будь-яка 

відповідальність за можливу затримку початку концерту через неготовність 

концертного майданчика.  

 

Графік планується таким чином, щоб саундчек закінчився не пізніше ніж за дві 

години до заявленого початку концерту. Ніхто з глядачів або персоналу, не задіяних 

у проведенні концерту не може перебувати в залі в цей час. Двері в зал для глядачів 

не повинні відкриватися до моменту, поки це не дозволить тур-менеджер групи 

(ввімкнена фонова музика, зал повністю готовий для гладача). 

 

У випадках, коли виступ артиста передбачений всередині події, узгодьте час початку 

саундчеку. 

   

10. КОНЦЕРТНИЙ МАЙДАНЧИК  

Організатор повинен гарантувати повну готовність сцени, звукового і світлового 
обладнання ЗГІДНО УЗГОДЖЕНОГО ЗАЗДАЛЕГІДЬ ТЕХНІЧНОГО РАЙДЕРУ, 
гримерних кімнат до моменту прибуття на локацію інженерів групи. Концертний 
майданчик повинен охоронятися, мати всі необхідні приміщення з відповідними 
зручностями і необхідними меблями, забезпечуючи, таким чином, безперешкодну 
роботу з підготовкою та проведенням концерту. 
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Якщо на локації спекотно (30 градусів тепла за Цельсієм і вище) - обов'язкова 
наявність мінімум 6 (шести) вентиляторів.   Якщо на локації холодно (нижче 20 
градусів тепла за Цельсієм) та/або відсутнє опалення - обов’язова наявіність мінімум 
6 (шести) інфрачервоних обігрівачів типу UFO. 

Організатор повинен забезпечити вільний під'їзд і достатню кількість вільного місця 
на стоянці біля сцени для транспорту групи, а також охорону транспортів групи на 
весь час паркування. Оформлення та наповнення сцени, порталів відбувається за 
попередньо наданим тур-менеджером планом / ескізом.  

Розміщення будь-яких рекламних матеріалів в зоні сцени - категорично заборонено. 
Замовлення на виготовлення, а також розміщення рекламних матеріалів на порталах 
сцени, в залі і в холах залу проводиться тільки після узгодження змісту, розмірів і 
місць розміщення з тур-менеджером групи.  

Організатор повинен проконтролювати надання необхідного місця для розміщення 
звукорежисерського, світлового та відео пультів і додаткового обладнання. Пульти 
повинні бути розміщені по центру сцени на відстані не більше 25 м. Після саундчеку 
групи, до і під час концерту не повинно бути жодного пересування музичного 
обладнання на сцені та біля неї. Перебувати на сцені та біля неї під час концерту 
може тільки персонал, що безпосередньо бере участь у проведенні концерту. Служба 
безпеки буде проінформована про це і не повинна робити ніяких винятків. 

11. ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ  

11.1 ПІДТРИМКА / ПАРТНЕРСТВО  

На участь фінансового партнера, ресторану, готелю і / або медіа / інфо-спонсора в 

підготовці та проведенні концертів менеджмент групи має надати письмовий дозвіл. 

Не ім'я артиста, не зміст рекламної компанії концерту (радіо і ТБ ролики, на афішах, 

плакатах, в газетах або інших ЗМІ) не можуть бути використані або асоційовані 

безпосередньо або побічно з будь-якими іншими товарами або послугами без 

попереднього письмового погодження менеджментом артиста.  

 

11.2. ОХОРОНА  

Організатор несе відповідальність за збереження всіх речей та обладнання Артиста і 

персоналу групи під час всього перебування в місті, особливо під час проведення 

заходу. Організатор повинен вживати всіх необхідних заходів для компетентної 

організації охорони і брати на себе всю відповідальність і витрати за вкрадені речі 

через недостатню охорону, або за зіпсоване обладнання через недбалість місцевих 

служб.  

Організатор також відповідає за охорону всієї території місця проведення концерту, 

включаючи територію, прилеглу до сцени і закулісних приміщень. Важливо, щоб 

звукорежисерська рубка була огороджена. 

 

Організатор повинен забезпечити повний і безперешкодний прохід технічного 

персоналу Артиста в будь-яке місце на концертному майданчику для виконання своїх 

обов'язків (технічний персонал має специфічний браслет\бейдж, про наявність якого 

має бути попереджена охорона). Артист залишає за собою право вирішувати, кого 

https://bnmusic.com.ua/
https://bnmusic.com.ua/solovij-xristina/
https://bnmusic.com.ua/solovij-xristina/
tel:+380984384919
https://web.telegram.org/#/im?p=u668667213_496803620037652328
viber://chat/?number=380984384919
https://api.whatsapp.com/send?phone=380984384919&text=Hi


 

Вернуться на страницу Христина Соловiй 

+380984384919 

         

пропускати в зону гримерок, а також зону, прилеглу до сцени на час концерту. 

Організатор повинен забезпечити співробітників для проведення перевірки глядачів 

при вході на концерт. Не дозволяється проносити зброю, скляні предмети, професійні 

записувальні пристрої без акредитації або погодження з менеджментом Артиста. 

 

Під час виступу усі виходи та сходи на сцену для глядачів мають бути 

заблоковані. Глядачі, які, хочуть подарувати артисту квіти тощо, повинні це 

робити з-під сцени. Артист сам побачить та підійде до глядача. 

  

Під час концерту, Організатор повинен забезпечити присутність таких осіб: черговий 

електрик, адміністратор концертного майданчика, начальник охорони, представник 

служби міліції. 

 

11.3 ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА  

Організатор повинен забезпечити на майданчику на час всього проведення заходу 

кваліфікованого і компетентного лікаря для надання першої медичної допомоги з 

можливістю швидкого доступу до лікарні в разі потреби. 

  

11.4. КВИТКИ-ЗАПРОШЕННЯ  

Даний пункт не є остаточним і його потрібно уточнювати при домовленостях. 

Дані умови не поширюються на Київ та Львів, де обговорюються спеціальні умови 

надання до 50 квитків. На кожен публічний концерт, організатор має заздалегідь 

підготувати і надати тур-менеджеру групи обумовлену кількість запрошень. Якщо 

виступ у сидячому концертному залі, 20 квитків (10 пар) у партері. У разі виступу у 

концертних залах, де передбачена фан-зона - 20 квитків у фан зону і 10 квитків з 

хорошими сидячими місцями. 

 

11.5. ФОТО-ВІДЕО ЗЙОМКА  

Будь-яка радіо- та / або теле-трансляція, фото- та / або відео зйомка, звукозапис 

концерту та / або фрагментів концерту в будь-якій іншій формі і в будь-яких цілях без 

письмової згоди менеджменту групи категорично заборонена і здійснюватися не 

повинна. Група залишає за собою єдине та виняткове право запису та / або зйомки.  

 

12. ШТРАФНІ САНКЦІЇ  

Побутовий райдер складений, виходячи з людських та творчих потреб без будь-яких 

надлишкових надмірностей.  

Ознайомившись з даними умовами, і обговоривши їх з тур-менеджером Артиста 

організатор - повністю бере на себе всю подальшу відповідальність за 100% 

виконання побутового райдеру. Адміністрація Артиста, маючи величезний досвід 

роботи і захищаючи інтереси команди Артиста, змушена ввести штрафні санкції щодо 

повноти та якості виконання умов даного райдера. При невиконанні, або не повному 

або неякісному виконанні умов даного райдера - організатор і тур- менеджер 
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складають акт, в якому фіксується порушення і на підставі цього накладаються 

штрафні санкції в наступному порядку: ЗА КОЖНИЙ НЕЯКІСНО ВИКОНАНИЙ 

ПУНКТ, ЯКИЙ ВИКЛИКАВ НЕЗВОРОТНІ НАСЛІДКИ І НЕ БУВ СВОЄЧАСНО 

УСУНУТИЙ У РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНИХ ДІЙ АРТИСТА ТА ОРГАНІЗАТОРА - ШТРАФ 

500 ЄВРО. 

  

З райдером ознайомлений та зобов'язуюсь виконати,  

 

Організатор:  

 

підпис____________________ 

 

 

дата_____________________  
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