
                                           D o h o d a  
o účinkovaní na 49. ročníku Šarišských slávnosti piesni a tancov v Raslaviciach 

 
                                  

                                               I. Účastníci dohody 

 
l./ Usporiadateľ: 

    Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice 

    v zastúpení: Marek Rakoš, starosta obce 

    kontaktná osoba: Ing. Peter Paľa, pala@raslavice.sk, 0905963255 

    IČO: 00322521  

 

 

2./ Vykonávateľ: OZ Klub priateľov Magury 

      Adresa: Michalská 18, 060 01, Kežmarok         

      Zastúpený: Marek Reznický 

      IBAN: SK6411000000002620158211        

      IČO: 37797476                 

       

 

                                        II. Predmet dohody 

  
Účinkovanie na  49. ročníku Šarišských slávnosti piesni a tancov v Raslaviciach 

Miesto:   Prírodný amfiteáter Raslavice 

Dátum:    17.06.2017 – 18.6.2017  

 

                                          III. Ďalšie dohodnuté podmienky 

 
1. Usporiadateľ sa zaväzuje: 

 
- uhradiť dopravu na základe faktúry prepravcu (max 1 €/ km bez DPH) 

- zabezpečiť stravovanie a občerstvenie účinkujúcich ( večera, raňajky, obed, suchá večera +   voda) 

- zabezpečiť ubytovanie zo 17.6. na 18.6.2017 

- uhradiť vykonávateľovi honorár vo výške 700,00 € 

  

Počet účinkujúcich: 40 
 

 

                                               IV. Osobitné ustanovenia 

 

Usporiadateľ sa zaväzuje: 

 

l. Zabezpečiť 

- scenár a minutáž programu  

- podmienky pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci pre účinkujúcich, zabezpečovací 

  personál, protipožiarnu ochranu 

mailto:pala@raslavice.sk


Vykonávateľ sa zaväzuje: 
- včasný príchod na vystúpenie 

- zrealizovať vystúpenie v rámci sobotného večerného programu cca 50 min od 20:00 

- zrealizovať vystúpenie v trvaní 3 bloky po 10 – 12 min (hudobná, spevácka a tanečná zložka) 

v rámci nedeľného Galaprogramu od 14:00 

- zúčastniť sa Sv. Omše o 10:30 v Kostole Narodenia Panny Márie, resp. Služieb Božích v kostole 

Sv. Trojice 

- zúčastniť sa krojovaného sprievodu – 13:00 od Penziónu Raslavičan 

- dodržiavanie pokynov režiséra a asistenta réžie 

                        

 
                             V. Záverečné ustanovenia 

 

l.  Ak sa vystúpenie neuskutoční z iných dôvodov /prírodná katastrófa, nevyhovujúce  

    poveternostné podmienky, choroby, havária a pod./, uhrádzajú sa len náklady na dopravu. 

2. Na právne vzťahy medzi vykonávateľom a usporiadateľom podľa tejto dohody sa vzťahujú 

    ustanovenia Občianskeho zákonníka  a Obchodného zákonníka.  

3  Táto dohoda  je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno  obdrží usporiadateľ a jedno 

     účinkujúci. Dohoda  nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov účastníkov 

     dohody. 

      

 

 V Raslaviciach dňa 31.03.2017 

 

 

Za vykonávateľa:  

 

 

 

 

                              Marek Reznický 
                          Organizačný vedúci FS Magura 

          

Za usporiadateľa: 
Marek Rakoš 

starosta obce 

 


