
 

м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54а 

банкетні менеджери: 

Ольга +38 097 201 10 20, Анна +38 097 201 10 15 

info@regenthill.com.ua  

www.regenthill.com.ua 
 

 

Правила проведення заходів 

 

 

1. Агентство або підрядник направляє представнику «Regent Hill» не пізніше, ніж за 10 днів до 

дати заходу: 

 

 технічний райдер виступаючих артистів; 

 побутовий райдер виступаючих артистів. 

 

2. Не пізніше, ніж за 3 дні до дати заходу: 

 

 паспортні дані співробітників та представників агентства, а також підрядників з назвою 

компаній і мобільними телефонами; 

 список завезеного технічного обладнання з його енергоспоживанням, сертифікати його 

відповідності, інвентарю чи інших матеріальних цінностей; 

 номери автомобілів для агентства або підрядника, а також їх представника; 

 за 7 днів до дати заходу надати таймінг монтажу / демонтажу заходу, час заїзду артистів, план 

заходу; 

 схему, з зазначеними в ній ваговими даними всіх підвісних об'ємних частин декорацій та 

обладнання із зазначенням режимів роботи (статичний, динамічний) і навантаження на кожну 

точку підвісу. 

3. Всі вимоги, що пред'являються агентством в день заходу щодо організації робочого місця артистів, 

але не зазначені в райдері, неможливі до виконання. 

4. Допуск підрядників агентства на територію бенкетного майданчика здійснюється за наявності 

паспорта і після підписання «Інструкція проведення монтажних робіт підрядними організаціями в 

бенкетному комплексі Regent Hill». 

5. Співробітники підрядних організацій повинні мати пропуски з назвою компанії та її логотипом для 

входу в комплекс. Бейджі з логотипом, назва компанії, документи працівників / підрядників повинні 

бути надані організатором. 

6. Будь-яке запропоноване спорудження або обладнання повинно відповідати вимогам дійсних 

правил з охорони здоров'я, безпеки, протипожежної безпеки та інших дійсних правил. 

7. Заїзд декораторів, організаторів, партнерів та інших осіб, що мають відношення до заходу може 

здійснюватися тільки через КПП у заздалегідь узгоджений час. 

8. Агентство або підрядник несе матеріальну відповідальність перед бенкетним залом за можливе 

псування майна. 
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9. Бенкетний майданчик та його співробітники не несуть відповідальність за втрату будь-яких речей, 

якщо вони не були своєчасно передані під відповідне зберігання співробітнику бенкетного 

майданчика. 

10. Всі претензії щодо загублених на майданчику гостями, організаторами, підрядниками речей, 

розглядаються тільки в день заходу та під час знаходження на місці менеджера заходу.  

11. Час початку / закінчення заходу, а також монтажу / демонтажу заздалегідь узгоджуються з 

менеджером. 

12. Вивезення устаткування агентства або його підрядників здійснюється відповідно до наданого 

списку. Співробітники служби безпеки мають право оглянути машини на предмет відповідності 

обладнання, що вивозиться, представленому агентством списку. 

13. Проїзд на територію з тваринами можливий тільки після письмового узгодження. 

14. Всі флористичні роботи проводяться в суворо відведених для цього місцях, зазначених 

координатором заходу з використанням власних матеріалів для покриття місця робіт.  

15. Сміття, що залишилося після виконання підрядником робіт, вивозиться підрядником самостійно. 

16. Будь-які дії, пов'язані з запуском спецефектів (метафан, паперове шоу, конфеті, дим-машина, 

пелюстки троянд і т. д.) Повинні бути узгоджені з менеджером заходу. 

17. Зали надаються в оренду з 06.00 дати проведення заходу до 06.00 наступної доби (включаючи 

монтаж-демонтаж додаткового обладнання, декорацій і т.д.). Додатковий час оплачується згідно з 

цінами прайс-листа. 

18. «Страховий депозит повернення» становить 10 000 грн. «Страховий поворотний депозит» 

вноситься перед початком заходу згідно з графіком платежів та служить захистом від збитків 

декоративних елементів та меблів Regent Hill. Він повертається в повному обсязі після заходу, якщо 

не було прецедентів. 

 

Забороняється: 

 

 Використовувати свічки з відкритим вогнем без узгодження з бенкетним майданчиком; 

 Залишати автомобіль в зоні гостьової парковки; 

 Підвищувати рівень гучності музики після 22.00 в зонах вуличного простору; 

 Смітити, кидати недопалки, курити в неналежному місці або в приміщеннях «Regent Hill»;  

 Закріплювати декор / обладнання до стін, панелей, дзеркал; 

 Монтаж власного обладнання з порушенням цілісності конструкцій, декору та елементів 

оздоблення бенкетного залу; 

 Знаходження на території бенкетного комплексу «Regent Hill» з вогнепальною, 

пневматичною, травматичною, газовою або холодною зброєю; 

 

• Використання залів та майданчиків «Regent Hill» не за прямим призначенням. 


