
Условия за ползване на Камерна зала на Национален студентски дом
от членове на Българска музикална асоциация

Условия и начин за ползване на залата и техниката:

● Да сте редовен член на Българска музикална асоциация. За целта е
необходимо да ни пишете на имейл members@bgma.bg, за да ви дадем
уникален идентификационен номер, който да приложите в заявката;

● Да попълните заявка към НСД през онлайн формуляр (заявката е достъпна на
сайта на Национален студентски дом), като предварително проверите дали
залата е свободна за избраната от вас дата на тел.: 0877 860 808 - Росица
Пенева;

● Да наемете камерна зала на Национален студентски дом за минимум 3
астрономически часа. Залата се заплаща по тарифата на НСД, която можете да
видите ТУК;

● Да посочвате участието на Българска музикална асоциация в информационни и
промоционални материали относно реализацията на събитието;

● Да се запознаете предварително с правилата за ползване на залите на
Национален студентски дом ТУК и да ги спазвате по време на на събитието;

● Да върнете наетото помещение във вида, в който сте го получили.

Какво ви предоставяме:

● Безплатно ползване на озвучителната и осветителна техника - само за членове
на БМА. Тя включва:

- Active Full-Range PA Speakers - 4 броя по 2000 W
- Active Subwoofers  - 4 броя по 2000 W
- Digital Mixer- WING Beringher
- 6 броя  монитори
- 13 броя микрофони
- 10 броя стойки
- стейджбокс х 32 канала
- осветление

● Технически екип, който ще е на ваше разположение по време на целия период
на събитието - на него се заплаща хонорар в размер на 350 лв., който се урежда
между музикантите-изпълнители и екипа;

● Популяризация на събитието - включване в Календар на БМА, както и чрез
комуникационните канали на БМА и НСД. За целта е необходимо да ни
предоставите подробна информация за него на имейл: members@bgma.bg.

Какво осигурявате вие:

● Допълнителна охрана според нуждите на събитието;
● Ако желаете събитието да има входна такса, то вие се задължавате да
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организирате целия процес по нейното събиране и отчитане. Цената на
билетите се определя от вас, както и всички постъпления са изцяло в полза на
изпълнителя. Българска музикална асоциация и Национален студентски дом
нямат никакви ангажименти и претенции един спрямо друг и/или спрямо
изпълнителя относно събраните входни такси;

● Ако събитието ще бъде придружено от кетъринг, коктейл или друг вид
консумация на място, то музикант-изпълнителите се задължават да го
организират сами.
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