POŘADATEL ÚČINKUJÍCÍM
⎯ Zajistí základní technické a produkční zázemí pro jejich produkci, viz prezentace prostor.
⎯ Určí nejvhodnější hrací prostor. Technické a prostorové požadavky účinkujících jsou vždy
konzultovány s technickými pracovníky.
⎯ Zajistí povolení k parkování nezbytné pro dobu přípravy produkce.
⎯ Zajistí uvedení v programovém katalogu a na webových stránkách Open Air Program a
dalších mediálních prostředcích na základě zaslaných informací a anotací.
⎯ Uzavře se souborem smlouvu o provedení uměleckého výkonu obsahující výše zmíněné
podmínky.
⎯ Volné vstupenky na program Divadla evropských regionů dle možností daného ročníku.

ÚČINKUJÍCÍ
⎯ Se zavazuje přihlásit představení, jehož premiéra proběhla před uzávěrkou přihlášek na
OAP.
⎯ Zajistí všechny technické a organizační náležitosti spojené s vystoupením, včetně
autorských práv (pořadatel OAP nezajišťuje!).
⎯ Vystupuje na vlastní nebezpečí.
⎯ Přiloží v přihlašovacímu formuláři technický rider, který bude následně doplněn ke
smlouvě jako příloha A.
⎯ Může sám propagovat své vystoupení, např. rozdáváním nebo vystavováním plakátků,
letáků
⎯ apod., ale odpovídá za to, že reklamní návěští budou připevňována pouze přivazováním a
soubor je po vystoupení sám odstraní.
⎯ Může pro včasnou propagaci zaslat propagační plakáty na adresu organizátora.

UBYTOVÁNÍ
I nadále zajišťujeme vystupujícím souborům ve dnech hraní ubytování hotelového typu
(lůžkoviny, WC na pokoji) v širším centrum města. Umělci přispívají na ubytování částkou 160 Kč
na osobu.
Storno lůžka je možné učinit nejpozději 2 dny předem. Za nedodržení těchto podmínek od vás
budeme požadovat úhradu celé částky za ubytování tj. 500 Kč / osoba / noc.
Další z možností je ubytování v tělocvičně. To je zajištěno zdarma. O případném zájmu o tento
typ ubytování informujte svoji kontaktní osobu.
Andrea Moličová: andrea@openairprogram.cz
Lucie Maříková: lucie@openairprogram.cz

TECHNICKÉ INFORMACE
Prosím vezměte v potaz, že se jedná o venkovní festival. Většina hracích prostor OAP jsou pod
širým nebem. Tahy ani opony nejsou k dispozici. Až na výjimky nelze vrtat do podlahy. Tma (pro
svícení) je až ve 22.15.

