ZMLUVA

www.nedved.sk

číslo: 36/2013

o zabezpečení vystúpenia
Františka Nedvěda so skupinou
uzatvorená medzi účastníkmi:

1. Umelecká agentúra eŠ 77 s.r.o., Námestie 1.mája 16, 814 77 Bratislava.
IČO:31679536 IČ DPH: SK2020727434
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava, č.účtu: 2620700007/1100
V zastúpení: Ľudovít Ferenc, konateľ
Tel.: +421 2 52731415, mobil: 0903 906124, e-mail: studio77@studio77.sk
(ďalej usporiadateľ)
2. Obec Raslavice
Hlavná 154 , 086 41 Raslavice
v zastúpení: Ing. Anton Lamanec
IČO: 00322521, DIČ: 202 062 4606
(ďalej prenajímateľ)
Usporiadateľ objednáva prenájom priestorov a služby podľa dohody.
Dohodnutá cena za prenájom a služby (propagácia, predaj vstupeniek a viď technické
podmienky): V prípade predaja menej ako 300 vstupeniek - 10% z tržby z vybraného
vstupného, v prípade predaja 300 a viac vstupeniek – 20 % z tržby z vybraného vstupného
Deň konania koncertu : 9.11.2013 o 19.00 hod.
Príchod techniky: o 15.00 hod.
Miesto konania: kinosála Raslavice

Súčasťou zmluvy sú technické podmienky a všeobecné podmienky - na rube zmluvy.
Technické podmienky
Prenajímateľ zabezpečí na svoje náklady:
1. Čisté a dostatočne osvetlené pódium o rozmeroch 7 x 5 m. 1 stolička bez bočných operadiel na ruky umiestnená na pódiu. .
2. Prítomnosť zástupcu prenajímateľa o 15.00 hod.
3. 2 pomocníci na nosenie pódiovej aparatúry o 15.00h. a hneď po koncerte.
4. 1 šatňa, v blízkosti sociálne zariadenie, uteráky, mydlo, toaletný papier, zrkadlo, vešiaky, minerálna voda,
káva, občerstvenie podľa dohody (obložená misa pre 6 osôb – hradí usporiadateľ)
5. Vyhradené parkovanie pre 2 motorové vozidlá.
6. Kvalitnú propagáciu koncertu a predaj vstupeniek v dohodnutom termíne.
7. Uvádzačky 30 min. pred koncertom.

_____________________________
Usporiadateľ, dňa:
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____________________________
Prenajímateľ, dňa:

-2Všeobecné podmienky zmluvy č.: 36/2013
1. Potvrdenie zmluvy je záväzné a prenajímateľ tým preberá všetky riziká spojené so
zrušením koncertu z jeho strany.
2. Prenajímateľ zaručí na mieste vystúpenia všetky podmienky bezpečnosti, ochrany zdravia
umelcov i ostatného personálu pri práci v súlade s platnými predpismi. Zodpovedá tak za
ich úraz a majetkové škody nespôsobené vlastným pričinením.
3. Ak bude koncert znemožnený v dôsledku nepredvídateľnej udalosti ležiacej mimo zmluvných
strán ( prírodná katastrofa), majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez
akýchkoľvek nárokov a to po preukázanom oznámení o udalosti. Malý počet predaných
vstupeniek je dôvodom na zrušenie objednávky zo strany usporiadateľa.
4. Ak sa neuskutoční predstavenie vinou prenajímateľa z akéhokoľvek dôvodu (mimo bodu 3.),
je povinný uhradiť usporiadateľovi pokutu 2.200.- Eur Ak sa neuskutoční vystúpenie
vinou agentúry, je povinná uhradiť prenajímateľovi preukázateľne vynaložené náklady
v súvislosti s vystúpením.
5. Umelci sú povinní dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby boli schopní začať vystúpenie
v dohodnutom čase.
6. Ak vznikne nepredvídateľná udalosť na strane umelcov, (vážne ochorenie, úraz, úmrtie
v rodine), súbor je oprávnený odstúpiť od zmluvy a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek
náhradu za podmienky, že bude usporiadateľ ihneď informovaný.
7. Prenajímateľ zabezpečí, že bez súhlasu umelcov nebudú uskutočňované počas predstavenia
žiadne obrazové a zvukové záznamy!!!
8. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť sumu za predaj vstupeniek pred uskutočnením
koncertu. Usporiadateľ uhradí z toho dohodnutú čiastku prenajímateľovi.
V prípade neuhradenia plnej čiastky v dohodnutom termíne, agentúra si vyhradzuje
právo zrušiť účinkovanie súboru, čím nezaniká právo na povinnosť úhrady zo strany
prenajímateľa podľa bodu 4.
9. Všetky literárne a hudobné diela použité v tomto programe podliehajú autorskej ochrane a
honorárom podľa autorského zákona. (Hradí usporiadateľ)
10.Táto zmluva bude vyhotovená v 2 exemplároch – po 1. pre zúčastnené strany a nadobúda
platnosť dňom podpisu oboch strán.

POTVRDENÚ ZMLUVU VRÁTIŤ DO 3. DNÍ OD JEJ OBDRŽANIA !
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