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PROTOCOL ȘI CAZARE 

2021 
În cazul în care nu există o înțelegere separată referitoare la protocol și cazare, vă rugăm să luați 

în considerare cele menționate mai jos: 

 

CAZARE 

 

Dacă nu se stipulează altfel în Contract, Promoter-ul / Organizatorul va asigura trei (3) camere 

duble la un hotel din apropierea locului de desfășurare al evenimentului și va trimite confirmările 

de rezervare în avans cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua desfășurării evenimentului. Avem 

rugămintea să vă asigurați că spațiul de cazare este flexibil cu privire la check-in efectuat mai 

târziu. Condițiile de cazare, trebuie să corespundă unui standard internațional de minimum trei 

stele. 

 

MÂNCARE 

 

Dacă nu se stipulează altfel în scris Promoter-ul / Organizatorul va asigura o masă caldă, 

echilibrată (cu posibilitatea alegerii de băuturi calde sau reci) pentru șase (6) persoane. Printre 

noi se doi vegetarieni. 

 

Este de asemenea acceptată o contravaloare de 20 euro de persoană (în total 120 euro) pentru 

masă. În cazul în care Promoter-ul sau Organizatorul preferă varianta achitării contravalorii mesei 

suma menționată se va preda cash Artist Manager-ului trupei la momentul sosirii  în localitatea în 

care va avea loc evenimentul. 

 

GUSTĂRI 

 

▪ Pâine integrală 

▪ O varietate de produse tartinabile (ex. salată de vinete, humus, roșii, brânză, castraveți, etc) 

▪ Muștar și Ketch-up 

▪ Aperitive (ex. mezerluri) 

▪ Fructe: minim 6 banane asortate cu fructe de sezon: mere, pere sau portocale (în funcție de 

sezon) 
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BĂUTURI 

 

▪ O paletă variată de ceaiuri (negru, de fructe de pădure, plante, etc) + fierbător electric (cană) 

▪ Capsule pentru cafea instant (cu dispozitivul de folosire al capsulelor) 

▪ 6 căni sau cești mari 

▪ Pahare pentru băuturi reci (de preferat să nu fie de unică folosință și / sau de plastic) 

▪ Zahăr (și lingurițe) 

▪ Miere (doze pre-ambalate sau borcan) 

▪ Lămâi proaspete 

▪ 16 sticle de bere de calitate (în cazul în care sticla conține 330 ml) sau 12 sticle de bere de 

calitate (în cazul în care sticla conține 500 ml)  

▪ 2 baxuri de apă minerală plată Aqua Carpatica (12 sticle de 500 ml / bax) pentru scenă și 

culise 

▪ 1 cutie de suc de portocale (minim 1 L) 

▪ 1 cutie de suc de mere (minim 1 L) 

 

REZERVĂRI BILETE / ACREDITĂRI DE PRESĂ 

 

Dacă nu se specifică altfel în contract, trupa Sedativ solicită minim cinci (5) bilete / intrări gratuite. 

Aceste rezervări, se folosesc de regulă, pentru fanii sau persoanele apropiate trupei din 

localitatea în care se desfășoară evenimentul. 

 

De asemenea trupa Sedativ are dreptul de a solicita încă cinci (5) bilete / intrări gratuite pentru 

reprezentanții presei sau alți oaspeți cu statut VIP. 

 

PARCAREA 

 

Vă rugăm să asigurați un spațiu bine luminat de parcare în imediata vecinătate a locului de 

desfășurare a evenimentului pentru un (1) microbuz cu acces pentru încărcare / descărcare, pe 

toată durata evenimentului. Vă rugăm să vă asigurați că parcarea este păzită / supravegheată. 

 

 

Nume: _____________________ Nume persoană de contact: _____________________ 

Funcție: _____________________ Telefon persoană de contact: _____________________ 

Semnătură: _____________________ E-mail persoană de contact: _____________________ 

Data: _____________________   

 

Orice modificare a listei de cerințe ale acestui document, trebuie discutată în prealabil cu echipa 

manageriala a artistului! Vă mulțumim! 


