
PABLO RASTER ARKUSZ INFORMACYJNY

Proszę o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres booking@pabloraster.com .

BAGAŻE

W przypadku przybycia samolotem, Pablo Raster 
potrzebuje dodatkowego bagażu rejestrowanego (oprócz 
bagażu podręcznego!) do przetransportowania 20 kg 
sprzętu audio.

W przypadku przybycia vanem wymagany jest prywatny 
parking na cały czas pobytu.

Firma lotnicza:
_______________________________________

Numer rezerwacji:
_______________________________________

Odlot z:
_______________________________________

Przylot do:
_______________________________________

Czas odlotu:
_______________________________________

Czas przylotu:
_______________________________________

PRZYBYCIE

W przypadku przylotu proszę o podanie danych 
kontaktowych osoby oczekującej na lotnisku.

W przypadku przybycia vanem proszę o podanie adresu, 
czasu i miejsca spotkania.

Dane osoby odpowiedzialnej za przybycie:
_________________________________________

Kontakt (numer telefonu / WhatsApp / Facebook):
_________________________________________

Adres miejsca spotkania:
_________________________________________

Godzina spotkania:
_________________________________________

JEDZENIE

Pablo Raster je wszystko (od dań mięsnych po potrawy 
wegańskie), nie ma alergii pokarmowych, chętnie próbuje 
potraw lokalnych.

Kolacja przed występem oraz owoce i woda na 
backstage’u.

ZAKWATEROWANIE

Pokój jednoosobowy z prywatną łazienką.
 
Preferowane są hotele, jednak Pablo Raster może nocować
również w prywatnych kwaterach, pod warunkiem 
zapewnienia prywatnego pokoju (nie śpiwora, ani kanapy). 
W takim przypadku proszę o podanie danych 
kontaktowych gospodarza oraz adresu zakwaterowania.

Gdy nocleg jest w odległości większej niż 1 km od miejsca 
eventu proszę o zapewnienie transportu samochodowego 
z uwagi na konieczność dostarczenia sprzętu audio.

Adres zakwaterowania:
________________________________________

Nazwa hotelu:
________________________________________

- W przypadku nocowania w kwaterze prywatnej -

Imię I nazwisko gospodarza:
________________________________________

Numer telefonu / WhatsApp:
________________________________________

MIEJSCE KONCERTU Nazwa obiektu:

mailto:booking@pabloraster.com


Proszę o podanie nazwy i adresu obiektu.

W przypadku dojazdu vanem, proszę o podanie informacji 
czy na teren koncertu można dojechać samochodem.

Tablice rejestracyjne vana, w przypadku gdy organizator 
musi zgłosić dane pojazdu lokalnej policji by umożliwić 
wjazd na teren wydarzenia to ITALY – EB122SW (Fiat Doblò 
koloru szarego).

___________________________________________

Adres obiektu:
___________________________________________

Dostępny samochodem:
[ ] Tak    [ ] Nie

Prywatny parking:
[ ] Tak    [ ] Nie

EVENT

Proszę o podanie godziny soundcheck’u, godziny występu i 
długości jego trwania (Pablo Raster może grać sety 
trwające 1 godzinę, 1.5 godziny, 2 godziny, 3 godziny).

Godzina soundcheck’u:
_______________________

Godzina występu:
_______________________

Długość występu:
_______________________

PŁATNOŚCI

Płatności preferowane są w euro lub w polskich złotych i 
muszą być dokonane zaraz po zakończonym występie (a nie
po zakończeniu wydarzeniu, gdyż w przypadku trasy 
koncertowej możemy opuścić hotel zaraz po skończonym 
występie i wyruszyć w dalszą drogę).

W przypadku braku możliwości opłaty w podanych 
walutach, płatność powinna zostać dokonana z góry na 
konto PayPal info@lightage.it

Proszę o podanie danych kontaktowych osoby 
odpowiedzialnej za płatności.

Kwota uzgodniona za występ (cena w Euro):
________________________________

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za płatności:
________________________________

Kontakt do osoby odpowiedzialnej:
_________________________________

Typ płatności:
[ ] Euro (gotówka)    [ ] PayPal

EXTRA

Proszę o wpisanie ewentualnych dodatkowych informacji i 
danych osób odpowiedzialnych za event.

      Data       Podpis osoby odpowiedzialnej

       ____ / ____ / _______                                                                           _________________________________

Proszę o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres booking@pabloraster.com .
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