SERVEI DE SUPORT TÈCNIC # LA CAPSULA DEL TIEMPO

DESCRIPCIÓ
Servei de sonorització i d’il·luminació d’esdeveniments (concerts, obres de teatre, presentacions, i actes
diversos) a càrrec d’un equip tècnic professional, amb material subministrat per nosaltres o a espais ja
equipats.
COMPETÈNCIES
Ens fem càrrec de tota la part tècnica de l’esdeveniment; muntatge i preparació, control de so i de llums
durant l’espectacle, i recollida.
El servei de suport tècnic NO inclou funcions de regidoria d’escenari o labors de producció*
* En cas que necessiteu que cobrim aquestes feines podeu contactar amb el departament de coordinació de La Cápsula del Tiempo per
demanar pressupost i personal específic.

TARIFES
El preu establit pel nostre servei tècnic inclou el pagament de 20€ + iva per hora** de feina (es
comptabilitzen les hores de muntatge i de recollida) per cada tècnic, més el preu de lloguer del material
de sonorització o il·luminació necessari.
S’aplicarà tarifa de desplaçament segons la ubicació de l’esdeveniment.
**El preu del servei comporta un pagament d’un mínim de 2 hores per acte i per dia.

SOL·LICITUD DE SERVEI
Podeu sol·licitar els nostres serveis trucant al telèfon 608 88 20 69 (horari d’atenció telefònica: dilluns a
divendres de 17h a 22h) o escrivint a info@lacapsuladeltiempo.es
Demaneu el servei amb antelació suficient per poder gestionar el personal i per poder planificar
correctament l’espectacle. S’aconsella un mínim de dues setmanes abans de la data de l’esdeveniment.
OMPLIU EL FORMULARI que apareix en el revers d’aquest document amb les necessitats tècniques i
la previsió d’horaris de l’acte. Podeu enviar-ho a l'adreça de correu que us facilitem o deixar-lo
directament en les nostres oficines.
PAGAMENT
En efectiu a la finalització de l’esdeveniment o mitjançant ingrés o transferència bancaria durant el 7
dies posteriors al servei:

IBAN: ES09 2038 9918 1230 0042 8975
Beneficiari: Javier Doblas Herenas (La Cápsula del Tiempo)
Concepte: nº de la factura que us enviem + nom de l’entitat, persona o empresa sol·licitant
(No s’accepten pagaments amb xecs bancaris)

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE SERVEI
CONTACTE
Persona de
contacte
Telèfon
E-mail
DADES DE FACTURACIÓ
Nom
NIF
Direcció
Ciutat
Codi Postal
DETALLS DE L’ESDEVENIMENT
Descripció

Data
Lloc
Horari de
proves
Horari
de l’acte
Horari de
recollida
Material de
sonorització
necessari
Il·luminació
(recomanem
enviar plànol
de llums)
Altres
necessitats
audiovisuals
Funcions
sol·licitades
Observacions

Omplir i enviar escanejat a info@lacapsuladeltiempo.es o entregar de 17h a 22h a les nostres oficines
de La Cápsula del Tiempo (C/ Josep Torras i Bàges, 9. Local. Sant Boi de Llobregat)

