Dohoda
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, tel.: 0915 546 655
kontaktná osoba: Ing. Peter Paľa, 0905963255, pala@raslavice.sk
IČO: 322 521
Bankové spojenie: VÚB Bardejov, číslo účtu: 1921522/0200
2./ Vykonávateľ:
HRDZA
Občianske združenie reg. Minist. vnútra SR 27.09.2007 Č. sp.: VVS/1-900/90 – 30827
Adresa:
Štefanovce 58, 082 35 Hendrichovce
Zastúpený:
Ing. Slavomír Gibarti
IBAN:
SK3511110000001014580004
IČO:
42078652
DIČ:
2022466347
Korešpondenčná adresa: HRDZA, Pavlovičovo nám. 6, 080 01 Prešov

II. Predmet dohody
Účinkovanie na 49. ročníku Šarišských slávnosti piesni a tancov v Raslaviciach
Miesto: Prírodný amfiteáter Raslavice
Dátum: 16.06.2017 so začiatkom o cca 22:00 hod
Čas príchodu umelcov: 19:00
Čas zvukovej skúšky: 21:30 (na uloženie na pódiu a zvukovú skúšku potrebujeme asi 30min)
Čas vystúpenia: 22:00
Dĺžka vystúpenia: 60-90 min

III. Ďalšie dohodnuté podmienky
1. Usporiadateľ sa zaväzuje:
- uhradiť honorár za vystúpenie 1000,- €
- zabezpečiť pitný režim pre účinkujúcich
Počet účinkujúcich: 6 + zvukár/šofér
+ technické požiadavky v prílohe

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

Vykonávateľ sa zaväzuje:
- včasný príchod na vystúpenie
- zrealizovať vystúpenie v rámci piatkového programu
- dodržiavanie pokynov režiséra a asistenta

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 01.02.2017

Za vykonávateľa:

Ing. Slavomír Gibarti

Za usporiadateľa:

Marek Rakoš
starosta obce

