
 
Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na          
najwyższym poziomie jakościowym i stanowi integralną część umowy koncertowej.         
Wszelkie odstępstwa od postanowień w nim zawartych wymagają potwierdzonej         
pisemnie bądź elektronicznie zgody przedstawiciela Zespołu w osobie Realizatora lub          
Managera.  
 

 
Treść tego dokumentu jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia koncertu, dlatego          
prosimy o  DOKŁADNE zapoznanie się z nim i  (KONIECZNIE) przekazanie go osobom            
bezpośrednio odpowiedzialnym za obsługę techniczną imprezy !!!  
 

    
 

 

 
 

 
1.  Zespół przyjeżdża z własnym realizatorem F.O.H. Zarówno sprzęt, jak i obsługa            
pozostają do wyłącznej dyspozycji Zespołu. Z przyczyn technicznych nie ma możliwości           
użyczenia backline'u ani obsługi innym wykonawcom. 

 
2. Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie montażu i próby dźwięku, całość aparatury           
nagłośnieniowej, oświetleniowej oraz infrastruktury sceny powinna być  zmontowana,        
sprawdzona i w 100% gotowa do pracy najpóźniej na 30 minut przed            
planowanym przybyciem Zespołu  na miejsce imprezy. 

 
3. Zarówno w czasie montażu i próby dźwięku jak i samego koncertu absolutnie             
niezbędna jest ciągła  obecność przynajmniej jednego z techników sceny,         
realizatorów i oświetlenia (z ramienia firmy obsługującej imprezę lub przydzielonych          
przez Organizatora), znających biegle specyfikę dostarczonej aparatury i pozostających         
do dyspozycji techniki Zespołu. 

 
4. Minimalny czas potrzebny na montaż i próbę dźwięku wynosi  120 minut od momentu              
przybycia zespołu na miejsce imprezy. Prosimy ponadto o uwzględnienie przynajmniej 60           
minutowego odstępu pomiędzy planowanym czasem zakończenia próby dźwięku, a         
godziną rozpoczęcia koncertu. 
 
 
 

 
 

I. O R G A N I Z A C J A   P R A C Y



 
 

1. Zasilanie aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej oraz backline'u musi posiadać         
przydział mocy adekwatny do potrzeb z uwzględnieniem przynajmniej 20% zapasu.          
Napięcie zasilania musi być stabilne przy pełnym obciążeniu! Nie akceptujemy źródeł           
zasilania, wykazujących tendencje do przepięć czy chwilowych spadków napięcia. Jest to           
ekstremalnie ważne z punktu widzenia zarówno jakości koncertu jak i bezpieczeństwa           
ludzi oraz urządzeń backline'u, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie napięcia          
zasilania. 

 
 

 
 

1. Konieczny jest stereofoniczny system nagłośnieniowy uznanej marki (np. Turbosound,          
L-acoustics, Meyer-Sound, Nexo, d&b, Electro-Voice, EAW, JBL, POL-audio), minimum         
3-drożny z aktywnym podziałem pasma, wolny od szumów i przydźwięków, pozwalający           
na równomierne pokrycie dźwiękiem. Subbas w stosunku mocowym 3:1 (sub:góra)          
powinien być sterowany z osobnej szyny (AUX) stołu frontowego! Pod żadnym pozorem            
nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych „domowej roboty”, tanich rozwiązań        
chińskich (jak Alphard, Stageline itp.).  

 
2. Konsoleta frontowa – zdecydowanie preferujemy stoły cyfrowe: Digidesign Venue          
Profile / SC48, DiGiCo seria SD, Midas od PRO1 w górę, Soundcraft seria Vi, Yamaha               
seria CL lub od LS9 w gór", Behringer X32.  
KAŻDORAZOWO WYMAGANY KONTAKT Z REALIZATOREM DŹWIĘKU 7 DNI        
PRZED KONCERTEM. 

 
4. Plener: Stanowisko frontowe powinno być zadaszone, ogrodzone i znajdować się w osi             
sceny, w 2/3 długości audytorium. Prosimy o niestosowanie osłon tylnych i bocznych            
reżyserki, a jeżli zajdzie taka konieczność prosimy o użycie w tym celu materiałów             
neutralnych akustycznie.  
Klub/sala: Stanowisko frontowe w osi sceny. Umiejscowienie konsolety we wnękach, na           
antresolach balkonach czy zapleczach jest  ABSOLUTNIE WYKLUCZONE .  

   
 

 
 

Aux 1+2 Stereo Keys (2x Wedge) 

Aux 3 Mono Bass (IEM Wireless) 

Aux 4 Mono Guitar (Wedge) 

Aux 5 Mono  Drums (IEM Wireless) 

Aux 6 Drumfill  Drums (DrumFill 1xSub 18’ + 1xTop 
15’) 

 
 1.System monitorowy preferowane marki: d&b max, EAW, Meyer Sound, l’acoustics, JBL. 
2. IEM Wireless Sennheiser G2/G3, Shure PSM900. 
 



 
 
Aby ułatwić pracę przy montażu, próbie i demontażu i generalnie umilić współpracę            
zarówno nam jak i technice sceny prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie (z góry              
przepraszamy tych, dla których sprawy te są absolutnie oczywiste, pozostałych prosimy           
natomiast o szczególną uwagę): 

 
1. Aby sprawnie przeprowadzić rozładunek sprzętu, montaż i próbę dźwięku         

potrzebujemy zapewnienia podjazdu samochodem w miejsce możliwie najbliższe        
sceny/wejścia do klubu. 

2. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich urządzeń, w szczególności         
KABLI (czy działają, czy nie powodują „brumu”) oraz STATYWÓW (czy są stabilne,            
czy nie „zjeżdżają” – taśma klejąca nie rozwiąże problemu!) PRZED          
przystąpieniem do montażu. 

3. Dodatkowym usprawnieniem jest sytuacja, w której mikrofony zainstalowane są         
już na odpowiednich statywach przed przyjazdem zespołu. 

 
4. Jesteśmy w pełni świadomi trudności, z jakimi często wiąże się spełnienie           

wymagań technicznych artystów, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju         
alternatywy, propozycje i ustępstwa, jednak absolutnie podstawową sprawą jest         
KONTAKT. Stawianie Zespołu przed faktem dokonanym rzadko kończy się         
przyjemnie, a 99.9% problemów udaje się rozwiązać w ciągu kilkuminutowej          
rozmowy telefonicznej – proszę więc nie wahać się i dzwonić, a na pewno             
wspólnie znajdziemy rozwiązanie!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT

Realizator dźwięku F. O. H. :
Patryk Głyk tel. +48 723 378 358

e-mail: patrykglyk@gmail.com



KONTAKT : Realizator dźwięku F. O. H. :
Patryk Głyk tel. +48 723 378 358

e-mail: patrykglyk@gmail.com

Kick IN Shure beta91 

Kick OUT Shure beta52 Short 

Snare (top) Shure sm57 Short 

Snare (bottom) Shure sm57/Sennheiser e604 Short 

Hi-hat Shure sm81/Rode NT5 Short 

Tom 1 Sennheiser e604/Audix D2 Clips 

Tom 2 Sennheiser e604/Audix D2 Clips 

Over head L AKG C414/Audio Technica 
AT4040/Shure sm81 

Boom 

Over head R AKG C414/Audio Technica 
AT4040/Shure sm81 

Boom 

Bass XLR  

Bass Mic Shure beta 52/Audix D6 Short 

Key L Di-box  

Key R Di-box  

Synth L Di-box  

Synth R Di-box  

El.Guitar  Shure sm57/Sennheiser e906 Short 

Acoustic Guitar Shure sm57/Sennheiser e906 Short 

Voc Kinga  Shure beta58/Shure sm58 Boom 

Talkback  Shure beta58/Shure sm58 FOH 

Computer L  FOH 

Computer R  FOH 
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a) może być jedna duża lub dwie mniejsze. 
b) Ważne aby garderoba zapewniała prywatność i nie miała przezroczystych 

ścian 
c) Ważne jest aby garderoba była zamykana na klucz, w środku lub w 

pobliżu znajdowała się bieżąca - ciepła i zimna woda oraz toaleta 
d) Temperatura w garderobie nie powinna być niższa niż 18*C 
e) Wyposażenie garderoby: 
- pięć (5) krzeseł, jeden (1) stół 
- jedna (1) rolka ręczników papierowych 
- jedno (1) lustro 
- przynajmniej dwa (2) gniazda zasilane 230V 

 
 
 

 
 

Organizator zobowiązuje się do realizacji podpunktów A) oraz B) 
 
A) 

- woda mineralna niegazowana (0,5l 10szt. plastikowe butelki) 
- napoje gorące (kawa rozpuszczalna, herbata) 
- cukier, cytryna, mleko 
- soki owocowe 1l 2szt. 
- Coca Cola 1l 2szt. 
- owoce, słodycze, przekąski, kanapki 
- talerze, szklanki, filiżanki, sztućce 

 
B) 

- Ciepły posiłek (obiad lub kolacja) dla całego zespołu w dniu występu (5 
osób) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTAKTY:

REALIZATOR DŹWIĘKU:

Patryk Głyk tel. +48 723 378 358
e-mail: patrykglyk@gmail.com

MANAGER:

Irek Głyk tel. 604 119 232
e-mail: irekglyk@gmail.com

 

przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez
ORGANIZATORA

podpis organizatora


