
Rider techniczny

Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na odpowiednim

poziomie jakościowym i stanowi integralną część umowy koncertowej. Wszelkie odstępstwa od 

postanowień w nim zawartych wymagają potwierdzonej pisemnie bądź elektronicznie zgody 

przedstawiciela zespołu.

Zespół potrzebuje ok.20 minut na rozstawienie sprzętu i próbę. Podczas próby i koncertu konieczna 

jest obecność  TRZEŹWEGO  technika sceny oraz osoby znającej system oraz konsoletę FOH. 

System musi być gotowy i sprawdzony przed planowanym rozpoczęciem próby zespołu.

Zasilanie:

1. Cała aparatura (system nagłośnieniowy, monitorowy, konsoleta frontowa oraz sprzęt muzyków) 

musi być uziemiona oraz zasilana z jednego źródła - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej 

aparatury.

2. Dźwięk i światło muszą być zasilane z oddzielnych źródeł.

3. Na scenie potrzebny jest  1 punkt  230V  (przy odsłuchu gitarzysty)

4. Piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczające je do 

eksploatacji,

5. Organizator koncertu zatrudniając firmę nagłośnieniową oraz firmę dostarczającą energię 

elektryczną bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, 

realizatorów, i techników podczas prób oraz koncertu zespołu SPONTAN. 

System frontowy:

Stereofoniczny, trójdrożny system nagłośnieniowy. Wolny od wszelkich szumów i przydźwięków o 

mocy adekwatnej do terenu na jakim odbywa się koncert (minimum 1 000 wat na stronę).



System Monitorowy:

Aux 1 wedge Damian Wokal

Aux 2 wedge Arek Gitara

Aux 3 wedge Michał Perkusja

Scena:
1. Zadaszona.

2. Stabilna i sucha.

3. Minimalne wymiary 6x4 m.

Input lista:

1 Stopa Mikrofon dynamiczny 

2 Werbel Mikrofon dynamiczny

3 Hi-Hat Mikrofon dynamiczny/pojemnościowy

4 Tom 1 Mikrofon dynamiczny

5 Tom 2 Mikrofon dynamiczny

6 OH L Mikrofon pojemnościowy

7 OH P Mikrofon pojemnościowy

8 Gitara elektryczna L XLR

9 Gitara elektryczna R XLR

10 Gitara akustyczna Di-box (własny)

11 Wokal (Arek) Mikrofon dynamiczny (na statywie)

12 Wokal (Damian) Mikrofon dynamiczny (bezprzewodowy, w ręke)

13 Odtwarzacz L Di-box 

14 Odtwarzacz P Di-box 



Plan sceny:

* Di-box do odtwarzacza w miejscu niewidocznym dla publiki

Inne:

1. Mile widziany podest dla perkusisty o wymiarach 2x2 m.

2. Mile widziany Side Fill.



Garderoba:

1. Miejsce przygotowane dla 5 osób

2. Światło pozwalające na przygotowanie się zespołu do koncertu.

3. Mile widziany ciepły posiłek dla całego zespołu (po wcześniejszym ustaleniu z Tour 

Managerem)

4. Napoje ciepłe/ zimne ( Red Bull, Coca Cola, Woda gazowana/niegazowana)

Hotel:

1. Maksymalnie do 50 km od miejsca koncertu

2. Hotel dla 5 osób.

Kontakt: 

609 633 964 – Arkadiusz Chojnowski


