
Kedves Zenész Barátunk! 

Nagyon  nagy  örömünkre  szolgál,  hogy  jelentkeztél  a  CityRocks  –  Bonchida  2021
rendezvényre és boldog tagja leszel Közép-Európa legnagyobb rockzenekarának!

Alább fontos információkat osztunk meg Veled,  kérünk,  hogy alaposan olvasd végig  és
tartsd be a leírtakat, mert ez közös érdekünk!

Érkezés, bejutás

A helyszín:  Bonchida, Bánffy Kastély. Végig be tudtok hajtani kocsival. A területen belül a
rendezőink  és  önkénteseink  irányítanak  majd  Benneteket.  Kérjük,  hogy  tartsátok  be  az
utasításaikat!

A területen belül lesz az információs pont, ahol elintézheted a regisztrációdat, felveheted a
passodat és kitöltheted a kötelező nyilatkozatokat. Itt kapsz bővebb információt az aznapi
parkolás menetéről, valamint itt lesz a pólós stand is.

Az információs pontot reggel nyolc órakor nyitjuk, kérjük, hogy csak ezután érkezz! Kérjük,
hogy  kilenc  óráig  próbáld  meg  lebonyolítani  a  regisztrációdat,  a  kipakolást,  parkolást!
Igyekszünk minél gyorsabban végezni mi is a munkát, a türelmeteket előre is köszönjük!

Parkolás: 

Miután regisztráltál és kipakoltad a hangszeredet, kérjük, hogy a kollégáink útmutatása
szerint  állj  ki  a  járműveddel  a  lehető  leggyorsabban  a  kijelölt  parkolóba,  ahol  szintén
segítenek a kollégáink! 

Elhelyezkedés:

A  színpad  előtt  kordonnal  körbezárt  területen  –  külön  jelölve  a  szekciókat  (ének,  gitár,
basszusgitár, dob, billentyű) – kell majd helyet keress magadnak. Ide csak pass-szal tudtok
majd belépni! A színpad előtt helyezkednek el majd az énekesek, egy mikrofonra több ember
fog jutni. Mögöttük középen a dobosok, a két szélen pedig a gitárosok, basszusgitárosok, a
gitárosoknak két szekció is lesz, a billentyűsök is külön helyet kapnak. A helyfoglalás érkezési
sorrendben történik, előzetes helyfoglalásra nincs lehetőség, kivétel, akinek erre előzetesen
engedélyt  adtunk!  A  filmkészítés  szempontjából  mindegy,  hogy  elöl  vagy  hátul  vagy,
sokszoros túlforgatás lesz, igyekszünk mindenkit megmutatni, szóval nem kell rohanni!

Hangtechnikai infók:

Taktjel:  a színpad tetején led-es lámpák lesznek rátok fordítva, ahol az aktuális zeneszám
tempóját  tudjátok  követni.  A  színpad  hátfalán  lévő kivetítőn  fognak  futni  a  szövegek  az
énekesek számára, a szünetekben hasznos infók, meg persze a támogatók logói is. 

Side  fill:  a  flashmob  alatt  a  színpadi  front  hangot  megbontjuk,  mindkét  oldalról  lesz  a
területen side fill, ez is abban segít majd Nektek, hogy egységesen tudjatok játszani.



Monitor  fejhallgató:  a  dobosok  mindegyike  kap  FM  rádiósávon  dolgozó  fejhallgatót.
Korlátozott számban lesz még elérhető fejhallgató a többieknek is, de csak azok kérjenek,
akiknek nehezére esik a led-taktjel, a dobosok, vagy a színpadi hang követése! A fejhallgatók
átvételéhez  készítsétek  be  a  személyi  igazolványotokat/útleveleteket,  szükség  lesz  rá  az
átadás-átvétel-leadás idejére (kiskorú esetében kísérő felnőtté is megfelel).

A hangfelvétel  sikeressége érdekében kérjük, hogy tartsátok be a hangmérnök kollégáink
kéréseit, legyetek együttműködőek!

Hasznos infók: 

Bár – jelen állás szerint – jó időt jósol nekünk a meteorológia, azért tudjátok, az ördög nem
alszik... Mindenképpen tegyetek be a felszerelés mellé takarófóliát vészhelyzet esetére. Ha
kisebb eső lesz, akkor megpróbáljuk szünetekkel átvészelni és mindenképpen szeptember
11-én lebonyolítani a rendezvényt! A délelőtti és a délutáni program között szünetet tartunk,
így a fólia szintén jó szolgálatot tesz, védi a hangszeredet a naptól/portól! A kijelölt terület
(maga a flashmob rész) őrzés alatt lesz a rendezvény teljes időtartama alatt.

Csak végszükség esetén élünk a szeptember 12-i esőnap lehetőségével! 

Javasoljuk  –  nem  csak  a  dobosoknak,  hogy  füves  terület  lévén,  aki  csak  teheti,  hozzon
magával kisebb méretű szőnyeget!

Dobosok: Ahogy  fentebb írtuk  füves  a  terület,  kisebb dobszőnyeg  használata  ajánlott!  A
szekcióban  mindenki  kap  FM  sávos  fejhallgatót,  hiszen  a  pontos  tempót  tartani  kell,  a
többiek  is  hozzátok  fognak  igazodni!  Mivel  a  repertoár  egy  egyszerű  felszereléssel  is
kivitelezhető, így ne Terry Bozzio vagy Mike Portnoy beállításával készülj!

Énekesek: Mivel  többen hozni  akartatok  különböző felszerelést,  itt is  megerősítjük,  hogy
csak magatokat meg a jókedvet kell hozni! Az otthonról hozott papíralapú szövegpuskákat
kérjük mellőzzétek, figyeljétek a kivetítőt vagy tanuljátok meg a szöveget!

Gitárosok, basszusgitárosok, billentyűsök: Mivel Ti fogtok használni áramot, így nektek kell
majd  egy  nyilatkozatot  kitöltenetek  a  regisztrációnál.  Fontos,  hogy  a  szervezők,  ill.  a
kivitelező csak a kiépített dobozokig vállal felelősséget, a magatok által hozott felszerelésért
Ti  feleltek!  Hosszabbító  elosztót  hozzatok  magatokkal,  lehetőleg  szabványos,
érintésvédelmileg  ellenőrzöttet  (a  régi  mosógépről  levágott,  szigetelőszalagos  házi
megfejtéseket  hagyjátok  otthon)!  Ha  van  jó  minőségű  hadra  fogható  kábeldobotok,  azt
viszont hozzátok! Érdemes filctollal ráírni a neveket ezekre az eszközökre, hogy elpakolásnál
könnyebb legyen azonosítani. Fokozottan figyeljetek az érintésvédelemre! Gitárosoktól külön
kérjük,  hogy  tartsátok  be  a  hangmérnökök  utasításait,  elsősorban  a  hangerő
vonatkozásában! Nagyon szigorúan vesszük, az Ω bajnokokat le fogjuk halkítani! Billentyűsök
hozzatok magatokkal a hangszereteken kívül kis méretű/kis teljesítményű kombóerősítőt!



Mindenki:  A  hangszertokokat,  ládákat,  személyes  holmikat  (PET  palack,  törölköző,  stb.)
próbáljátok  meg  minél  kisebb  helyre,  rendben  elpakolni.  Tapasztalat,  hogy  ezek  nagyon
rosszul mutatnak a képi felvételeken!

Étel, ital, kiszolgáló helyiségek: 

Büfék, melegkonyha, ital lesz a területen. Mosdók, wc-k 50 méteren belül.  A délelőtti órákra
készüljetek  szendviccsel/innivalóval,  de  ismételjük,  lesznek  működő  büfék  mellettünk!  A
délutáni flasmob (15.00 óra) előtt lesz lehetőségetek a szünetben kajálni, pihenni, megnézni
a  Bánffy  kastélyt.  Mindannyiunk  közös  érdeke,  hogy  ügyeljünk  a  rendre,  tisztaságra,
ugyanúgy ahogyan a SzegedRocks/KecskemétRocks-on és Dunaújvárosban is!

Értékmegőrzés: 

A területre behozott értékekért felelősséget vállalni  nem tudunk,  a flashmobra körbezárt
területet biztonságiak fogják figyelni, de minden hangszer mellé nem tudunk sajnos embert
állítani. Kérünk benneteket, hogy figyeljetek az értékeitekre! Figyeljetek egymásra! Otthon,
indulás előtt írd fel a hangszered, erősítőd, stb. gyári számát, ha mégis baj van, tudj mire
hivatkozni!  Megoldás  az  is,  ha  lefényképezitek  a  felszereléseteket,  különös  tekintettel  az
egyéni azonosítókra, sorozatszámokra, márka- vagy típusjelzésre.

Az eddigi programjainkon senkinek semmije nem tűnt el, sőt, a kecskeméti és dunaújvárosi
rendezvény után az egyik résztvevőnk képet posztolt egy általa talált pengetőről, felajánlva,
hogy visszajuttatja a gazdájának, gondolván, kedves darabról van szó. 😊 Ennél jobban kevés
dolog  jellemzi  a  közösség  értékvilágát,  ezért  kérünk  Benneteket,  amennyire  lehetséges,
figyeljetek  egymásra  is,  ha  kell,  nyújtsatok  segítséget.  Emellett  forduljatok  hozzánk  is,
igyekszünk mindenben rendelkezésetekre állni.

Időbeosztás  (helyi,  vagyis  romániai  idő  szerint,  ami  Magyarországhoz  képest  plusz  egy
óra!)

08.00-09.00 Kapunyitás, bepakolás 

09.00-11.00 Hangbeállás, hangpróbák, nyilvános próbák

11.00-13.00 Nyilvános próbák

15.00-17.00 CityRocks – Közép-Európa legnagyobb rockzenekara - flashmob koncert 

18.00 Outflow - Metallica tribute - RO koncert 

20.00 Reckless Roses - Guns and Roses tribute - HU koncert

A  nap  folyamán  lesz  két  kisebb  megmozdulás  –  akik  korábban
Szegeden/Kecskeméten/Dunaújvárosban ott voltak, már tudják, az egyik egy „Hangszert a
magasba!”-akció.  Bízunk benne,  hogy ezt  a  feladatot  majd mindenkinek sikerül  kreatívan
megoldania, eddig mindig remekül sikerült!



A másik ilyen akció, hogy „húzunk” egy generál tust. Meg kell mutassuk Bonchidán is, hogy
mekkorát  szól  Közép-Európa legnagyobb rockzenekara,  itt lehet majd full  hangerőn tolni,
ahogy az a csövön kifér!

A rendezvény végeztével kérünk Benneteket, hogy ne széledjetek szét, minél gyorsabban
pakoljatok össze, a reggeli útvonalat követve meg kell kezdenünk a kipakolást! Kövessétek
kollégáink,  a rendezők utasításait.  Az elpakolás után természetesen várunk Benneteket
vissza a kísérőrendezvényekre, koncertekre!

Felvételek:

A kép- és hangfelvételek rögzítése részben már délelőtt elkezdődik! Kiemelten fontos, hogy a
rendezvény ideje alatt figyeld kollégáinkat, segítőinket, valamint a műsorvezetőket!

Ismételten kérjük, hogy legyetek kreatívak, legyetek vagányok, legyetek kameraérzékenyek
és legyen nagyon jó kedvetek! Lehet bulizni, ugrálni, látványosan élvezni a hangulatot, a jó
ízlés, illetve az ön- és közbiztonság keretein belül. 😊

Fontos, még, hogy figyeljünk egymás tiszteletben tartására, tartózkodjunk a szélsőséges
nézetek, ill. a politikai megnyilvánulások minden formájától!

Le kell írjuk, bár reméljük, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a flashmob területén
belül a dohányzás tilos, alkoholt mértékkel (ne rakd a sörösdobozt az erősítő/dob/láda/stb
tetejére😊)  fogyasszatok.  Aki  túllő  a  célon,  vagy  kábítószer  hatása  alatt  nem
beszámítható állapotban van, azt kénytelenek leszünk a helyszínről kivezetni!

Fontos információ még a hang és képrögzítéssel, a fotózással kapcsolatban:

Hang-  és  filmfelvételek:  mint  mindig,  a  hang  és  videó  rögzítés  és  közzététel  szigorúan
engedélyköteles. A rendezvényről egy filmes csapat segítségével több kisfilmet, videoklipet
készítünk,  amelyeket  több televíziós  társaságnak  vágottan  adunk  át,  illetve  az  internetre
fogjuk feltölteni.  Az általunk gyártott filmek illetéktelen másolása és felhasználása szerzői
jogot sért.

Magáncélra  készíthető  videófelvétel,  de  annak  bármilyen,  akár  a  közösségi  médiában
történő közzétételéhez a CityRocks Kft.  nem járul  hozzá! Amennyiben olyan videó anyag
kerül fel az internetre, amely nem a CityRocks Kft. tulajdonát képezi, illetve nem a CityRocks
Kft. által felhatalmazott sajtóorgánum készíti, azt azonnal töröltetjük.

Fotókészítés:  a  rendezvény  szervezői  előzetes  hozzájárulásukat  adják  ahhoz,  hogy  a
rendezvényen  készült  képfelvételeket  (fotókat)  a  résztvevők  és  látogatók  magáncélokra
felhasználhassák,  beleértve  a  privát  közösségimédia  profiljukon  történő  közzétételt  is.
Kérjük,  ebben az  esetben a  posztokat  lássátok  el  cityrocks  hashtag-gel.  A  rendezvényen
készült  összes kép (fotó,  videó) és hanganyag internetes vagy nyomtatott médiában való
megjelentetése,  illetve  bármilyen  reklámanyagként  való  felhasználása  csak  a  szervezők



beleegyezésével engedélyezett! Az eseményről csak regisztrált sajtóorgánumok közölhetnek
helyszíni tudósítást.

A  résztvevők  és  látogatók  elfogadják,  hogy  a  rendezvény  ideje  alatt  róluk  kép-  és/vagy
hanganyagok  készülhetnek.  Az  ebből  fakadó  problémák  miatt  kártérítési  igény  nem
nyújtható be. Ha valaki panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve megjelentetett felvételek
kapcsán, azt az info@cityrocks.hu címen teheti meg. Kérjük, feltétlenül tüntesd fel a polgári
nevedet és a pontos, érthető indoklást is!

A legfontosabb információ:

A Covid miatt minden fellépőre, nézőre a következők betartása kötelező:

A hatályban lévő közegészségügyi  rendelkezések értelmében a CityRocks 2021 - Bonchida
eseményen  minden  16  évnél  idősebb  résztvevőnek  rendelkeznie  kell  az  alábbiak
valamelyikével:

- 10 napnál régebbi oltási igazolással

- 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel

-  a  koronavírus-megbetegedésből  kigyógyultak  esetében  minimum  15  nappal  korábban
kiállított, de 180 napnál nem régebbi igazolással

-  24 óránál nem régebbi negatív antigén teszttel (térítés ellenében a helyszínen lehetőség
lesz gyorsteszt elvégzésére)

A 16 éven aluli kiskorúaknak ingyenes a belépés, amennyiben egy érvényes belépőjeggyel és
oltási igazolással rendelkező felnőtt kíséri őket.

A  résztvevő  zenészeknek  a  részvétel  ingyenes,  a  kísérők/nézők  az  alábbi  helyen  tudnak
jegyet váltani:

Jegyvásárlás:

https://www.bilete.ro/cityrocks

A belépő ára: 25 RON

A jegy árával a Bánffy Kastély felújítását támogatjuk a partner szervezetünk, a Transylvania
Trust Alapítványon keresztül!

Szegeden, Kecskeméten és Dunaújvárosban is nagyon büszkék voltunk Rátok, hogy minden
kérésünket precízen betartottátok, nagyon bízunk benne, hogy egy kiváló hangulatú napot
tudunk együtt tölteni Bonchidán is!

Szeged, 2021. augusztus 30.



Üdvözlettel:                                                        

                                                                                                       a CityRocks szervezői


