Wymogi żywieniowe i socjalne w garderobach
L.p Nazwa
Ciepły
.
zespołu/kontakt posiłek

Termin, godzina i
miejsce dostawy

Pozostałe
napoje i
przekąski

1.

4x

10 lipca, godz. 17.00 do
garderoby

Napoje ciepłe i zimne
(woda mineralna
niegazowana, soki
100%, Coca-cola, kawa,
herbata, mleko),
przekąski (kanapki,
owoce)

5x

10 lipca, godz. 18.30 w
garderobie lub po występie w
hotelu

11 dań
mięsnych,
4 dania
wegetariańskie
(bez

10 lipca

Czajnik, talerzyki, kubki,
ręczniki papierowe,
napoje ciepłe i zimne
(soki, kawa, herbata,
woda mineralna
gazowana i
niegazowana, sody,
napoje izotoniczne, itp.).
Przekąski (owoce,
kanapki)
napoje chłodzące (soki
naturalne 100% 3 litry
(pomarańcza, pomidor,
jabłko), woda mineralna
niegazowana 0,5 l - 30

Boney Fame – 4 osoby
Tel. 603 996 990

2.

Future Folk – 5 osób
Tel. 602 754 055

3.

Daria Zawiałow – 15
osób
Tel. 606 431 255

zał.4
Potrzeby socjalne
w garderobie
Garderoba dla 4 osób w
bezpośredniej bliskości
sceny do wyłącznej
dyspozycji zespołu
wyposażona w stół, krzesła,
lustro, 2 gniazdka 230 V,
posiadająca swobodny
dostęp do łazienki (toi-toi)
wyposażonej w mydło,
papier, ręczniki
Garderoba do wyłącznej
dyspozycji zespołu
wyposażona w stół, krzesło,
lustro, wieszaki, gniazdko
230 V, czajnik elektryczny,
talerzyki, kubki, serwetki,
ręczniki papierowe,
swobodny dostęp do łazienki
(toi-toi) zaopatrzonej w
mydło, papier, ręczniki
Lustro obejmujące całą
sylwetkę, krzesła, stoliki,
gniazdka 230V, talerze,
szklanki, sztućce, korkociąg,
ręczniki papierowe, 5

makaronu) –
czas i menu do
ustalenia z
AGENCJĄ

4.

5.

Joanna Aleksandrowicz
– 4 osoby
Tel. 604 566 296
Jacek Kawalec – 12
osób
Tel. 601 418 790

4x

12 x

11 lipca, garderoba przed
koncertem, godzina do
ustalenia z Agencją po
ustaleniu godziny występu
11 lipca, 11 dań ciepłych na
minimum 2 godziny przed
występem

sztuk, woda mineralna
gazowana 0,5 l - 10
sztuk, Coca Cola 4 l,
Sprite 2 l, Red Bull 8
sztuk, Club Mate lub
Yerbata 8 sztuk, kawa,
herbata, cukier, cytryna,
mleko) oraz przekąski
(kanapki mięsne i
bezmięsne na jasnym i
ciemnym pieczywie,
owoce, ciastka)

ręczników frotte czarne lub
ciemne, swobodny dostęp do
oświetlonej toalety na
wyłączność Wykonawcy

Wyposażenie
garderoby JACEK
KAWALEC:
• Kawa, herbata
• Cukier, cytryna,
śmietanka do kawy
• Woda niegazowana –
12 sztuk 0,5l
• 2 but. Piwa Desperados
żółty
• Zimne przekąski
mięsne i wegetariańskie
• Świeże owoce

Wyposażenie garderoby
JACEK KAWALEC:
• Układ garderoby
dostosowany dla 2 osób:
• Miejsca siedzące dla min 4
osób
• Naczynia: szklanki, kubki,
sztućce, talerze
• Czajnik elektryczny
• Lustro
• Wieszaki na odzież
• papierowe ręczniki – 2 rolki
• Zasilanie umożliwiające
naładowanie np. komórki,
laptopa, itp.

Wyposażenie
garderoby
ZESPÓŁ JACKA
KAWALCA:
• Kawa, herbata, cukier,

Wyposażenie garderoby
ZESPÓŁ JACKA
KAWALCA:

cytryna, śmietanka do
kawy
• Woda niegazowana –
20 sztuk 0,5l
• Soki owocowe – 2 l
• 5l Coca cola/ Pepsi
• Zimne przekąski
mięsne i wegetariańskie
• Świeże owoce

• Układ garderoby
dostosowany dla 10 osób:
• Miejsca siedzące dla min
10 osób
• Naczynia: szklanki, kubki,
sztućce, talerze
• Lustro
• Wieszaki na odzież
• papierowe ręczniki – 2 rolki
• Zasilanie umożliwiające
naładowanie np. komórki,
laptopa itp.

