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Cenová ponuka
PETER BAŽÍK 2018
Dobrý deň, na základe požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na vystúpenie PETRA BAŽÍKA
– absolútneho víťaza Česko Slovenskej show X-FACTOR (2014).
PETER BAŽÍK - spevák, skladateľ, aranžér, producent, multi-inštrumentalista. Absolútny víťaz
speváckej Česko Slovenskej show X-FACTOR (2014). Jeden z najžiadanejších mladých spevákov
súčasnosti. Debutový album KTO SOM (2015), hudobná spolupráca s Máriou Čírovou (2014 sprievodná skladba seriálu Divoké kone - duet KTO VIE), finalista Slovensko hľadá Superstar
(2006). Realizátor výchovných koncertov pre vzdelávacie inštitúcie. Profesionál na pravom mieste
- na vašich podujatiach.
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Detaily vystúpenia:
Názov podujatia:
Bude spresnené
Organizátor podujatia:
Bude spresnené
Dátum a čas vystúpenia: Bude spresnené
Miesto vystúpenia:
Bude spresnené
Druh umeleckého výkonu: Koncertné vystúpenie
Ozvučenie priestorov:
Využitím zvukovej aparatúry prítomného zvukára / DJ / kapely, resp.
vlastné ozvučenie v prípade nutnosti/vhodnosti.
Dátum a čas sprístupnenia priestoru/sály a zvukovej skúšky Umelca: jednu hodinu pred vystúpením.

Ozvučenie priestorov: Využitím zvukovej aparatúry prítomného zvukára / DJ / kapely. Od
prítomného zvukára/DJ/kapely požadujeme možnosť pripojenia vlastného mixpultu (1x stereo
výstup: ľavý a pravý kanál) do ich vlastného mixpultu pripojenému do ich vlastnej zvukovej aparatúry
veľkosťou vhodnej pre veľkosť ozvučovaného priestoru. V prípade dohody vopred pri menších
priestoroch a indoor vystúpeniach je možné využiť vlastnú zvukovú aparatúru.
Druh umeleckého výkonu: Vystúpenie / koncert umelca so živou hrou na gitaru/husle a spevom
so štúdiovými nahrávkami sprievodných vokálov a rytmickej sekcie v trvaní 60 minút. V prípade
vhodnosti je možné pridať dva prídavky (skladby). Na požiadanie je možný aj variant vystúpenia
umelca s hudobnou skupinou v základnom zložení bicie nástroje a basová gitara.
Dátum a čas sprístupnenia priestoru na zvukovú skúšku: jednu hodinu pred vystúpením/koncertom.
Cena vystúpenia umelca: 2000 EUR.
Nie sme platcami DPH.
Cena je konečná vrátane dopravy.
Pre podujatia majúce benefičný́ charakter akcie sa umelecká agentúra zastupujúca Petra
Bažíka bude na akcii podieľať 50% ceny vystúpenia na spodnej cenovej hranici, t. j. cena
vystúpenia umelca sa tak znižuje na 1000 EUR. Z tejto ceny vám ponúkame navyše osobnú
zľavu vo výške 200 EUR, t. j. cena vystúpenia umelca bude 800 EUR. V tomto prípade
požadujeme umiestenie loga GOLDEN ENTERTAINMENT do materiálov súvisiacich
s podujatím.
Cena neobsahuje ubytovanie v jednej dvojposteľovej izbe s raňajkami – je v réžii objednávateľa - to
v prípade, že je ubytovanie nevyhnutné (napr. vystúpenie je veľmi neskoro večer, resp. vzdialenosť
je väčšia ako 250 km, alebo oboje súčasne, a zároveň návrat do mesta Bratislava by bol neskôr
ako 02:00 hod. ráno nasledujúceho dňa).
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Technické špecifikácie:
Konzultácie na tel. čísle 0908 731 269.
Ozvučenie priestorov využitím zvukovej aparatúry prítomného zvukára/DJ/kapely.
Od prítomného zvukára/DJ/kapely požadujeme možnosť pripojenia vlastného mixpultu (1x stereo
výstup: ľavý́ a pravý́ kanál) do ich vlastného mixpultu pripojenému do ich vlastnej zvukovej aparatúry
veľkosťou vhodnej pre veľkosť ozvučovaného priestoru.
Organizačné špecifikácie:
Príchod umelca na miesto vystúpenia musí byť umožnený v určenom čase pred oficiálnym
začiatkom vystúpenia. Miestny technický personál musí byť prítomný (napr. technik pre pódium,
prípadne technik pre osvetlenie, resp. lokálny zvukár).
Požadovaná je jedna šatňa v budove, v ktorej sa vystúpenie koná. Šatňa by mala byť uzamykateľná
a vybavená zrkadlom, stolom a 2-mi stoličkami, a po dohode s usporiadateľom s občerstvením pre
2 osoby: horúca káva so smotanou/mliekom, horúci čaj, balená pitná voda v primeranom množstve,
studená misa, pečivo, sezónne ovocie. Uvedené pohostenie v šatni je v réžii usporiadateľa.
V prípade vystúpenia umelca s hudobnou skupinou sa počet miest v šatni zvyšuje o dve.
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V prípade ďalšieho záujmu vám s absolútnym víťazom česko-slovenského X-FACTOR 2014
Petrom Bažíkom do vašich materských, základných a stredných škôl prinášame unikátne
výchovné koncerty vo forme, ktorá vaše deti zaručene zaujme.
Výchovné koncerty sú realizované v dvoch moduloch aktuálne v akciových cenách:
1. Modul PAPAGÁJ: Opakovanie je matkou múdrosti
(pre materské školy a prvý stupeň ZŠ, cca 45 minút, 7-8 piesní, rozoberané témy: hygiena,
umývanie zubov, dopravné značky a predpisy, či vštepovanie zásad zdravého životného štýlu).
Cena za výchovné koncerty pre materské školy a 1. stupeň ZŠ je v špeciálnej cene, uvedenej na
priloženom plagáte.
2. Modul CHAMELEÓN: Človek sa od narodenia mení po celý život
(pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy, cca 50 minút, 10 piesní, rozoberané témy: alkohol, drogy,
šikana, sociálne siete, ale tiež tlak médií, svet šoubiznisu a sloboda prejavu.) Cena za výchovné
koncerty pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy je v špeciálnej cene, uvedenej na priloženom plagáte.
Video ukážka výchovných koncertov: https://www.youtube.com/watch?v=VLKvhF86AWs
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PETER BAŽÍK - voľba, za
kvalitu ktorej osobne ručím.

S úctou

.............................................
Ing. Stanislav Guláš, riaditeľ
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