
Filmové a TV spoleénost TOTAL HeIpArt T.H.A. s.r.o.
Nad spédem 16, 147 00 Praha 4
Zastoupené ing. Jim Burdou,
ICO: 47 11 51 65, DIC: CZ47115165 (pltce DPH)
Bankovni spojeni:
(dale jcn zéstupce éinkujiciho)

a

Organizace/agentura: Dl'u'n déti a mlédeie Praha 10 - Dm UM
Zastoupemi : pan/ 1': p. Romanem Urbancem, feditelem
Se sidlem : Pod Stra§nickou vinici 23, 100 00 Praha 10
16:0 / DlC' : 45241945
(dzile jen pofadatel),
ktery/zi je oprévnén/a uzavf'it tuto smlouvu, uzaviraji

SMLOUVU O VYSTOUPENI

I. PREDMET SMLOUVY

1.1. Za podminek v této smlouvé uvedenfrch se zéstupce finkujiciho zavazuje zajish't vystoupeni
éinkujiciho se svfrm programem na akci pofédané pofadatelem. Za podminek v této smlouvé
Uvedeny'ch 5e pofadatel zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu za vystoupeni.

1.2 Uéinkujici, nézev poi‘adu: Divadlo SKLEP - BESiDKA bér

1.3. Datum a éas vystoupeni : 16. dubna 2019 V 19.30 had

1.4. Misto vystoupeni : Divadlo U22 - Uhfinéves

II. ZAVAZKY UCINKUJiciHo

2.1. Uinkujici 5e zavazuje odehrét pfedstaveni dle vch nejlep§ich schopnos a moinosti.
2.2. Uéinkujici se zavazuje vystoupit s programem v délce 120 minut plus 15’pfestévka.
2.3. Uéinkujici bude pfipraven k vystoupenj nejméné 30’pfed jeho plénovanym zaéétkem.

Ill. zAVAZKY PORADATELE

3.1. Pofadatel se zavazuje zaplatit 2a _vystoupeni smluvni ézistku:

3.2. Poi‘adatel se zavazuje uhradit dopravu éinkujicich, kterou zajisti T.H.A a které C‘ini pro
dané pfedstaveni: Ké/l ujety km v§ech aut dohromady

3.3. Pofadatel se zavazuje zaplatit Ca’stku 2a zaslané propagafni materiély k danému vystoupeni,
kterzi ini: /1 kus plakétu, 0 ks, tj. celkem: ...0,-... K6

3.4. Zpsob placeni: gfevodem na zékladé vystavené souhmné faktury T.H.A. Sglatnost 10 dm'l.
P nedodrieni lhty splatnosti budeme étovat za Raid)? den prodléni. Splamosh‘ 5e
rozumi okamiik domifeni ééstky nebo jejiho pfipséni na éet zéstupce finkujiciho.

3.5. Autorské honoréi'e neisou souézisti této ceny a C‘im’ z mbraného vstupného
Pofadatel 5e zavazuje, Ze tyto provozovaci autorské honoréfe zapla Agent-hie AURA-FONT,
Radlické 99, 150 00 Praha 5 - Smichov, a to na zékladé I-IlziEeni o teéch, které je souéésti této
smlouvy a které pofadatel zaEle vyplnéné na AURA-FONT po uskuteénéni pfedstaveni.
Platba pak probéhne na zékladé faktury, kterou nésledné vystavi agentura AURA-FONT s.r.o.
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3.6. Poiadatel zajisti veékeré podminky pro bezpeénost a ochranu zdravi éinkujl’cich v souladu s
obecné zévaami prz‘wnimi pi‘edpisy.

3.7. Pofadatel zabezpeéi kompletni technické zajiténi akce dle technickj'ch poZadavkt'n
pfedslaveni, které jsou nedilnou souézisti této smlouvy.

3.8. V pfipadé, 2e poiadatcl zajit’uje ubytovéni souboru, Eini tak pouze v zazem’ch hotelového
u, nikoli v ubytovna‘ch. Tim se rozumi maximélné 2 lZkové pokoje s vlastnim WC :1
sprchou. Shledé-li zéstupce éinkujiciho, Ze ubytova’mi neodpovidé te’to smlouvé, je oprévnén
najit ubytovéni néhradni a poZadovat na pofadateli hradu za toto nové ubytovéni véetné
cestovnich vyloh 5 firm spojenych.

Iv. NEKONANi A ODREKNUTi VYSTOUPENi

4.1 Bude—li vystoupeni znemoinéno nepi‘edvidatelnou udélosti leiici mime smluvni strany jako
napf. pfirodni katastrofa, epidemie, véleény konfh‘kt, fedni zékaz atd., maji obé strany prévo
od smlouvy odstoupit bez jakychkoliv nérok na finanéni hradu ékody, av§ak p0
pfedchozim vzzijemném vyrozuméni.

4.2. Vznikne—li nepl‘edvidatelné udzilost na strané éinkujiciho (véiné onemocnéni, raz, véné
rodinné dvody atd.), nevzniké nikomu Zédny nz'u'ok, ovem za podminky, 2e éinkujl‘ci (jeho
zéstupce) o této nové situaci bez prodleni pofadatele vyrozumél. Takové udalost musi byt
fédné doloiena.

4.3. Odfekne-li pofadatel pofad 0d jednoho mésice do tj'dne pied konzinim vystoupeni, je povinen
zaplatit éinkujicimu 50 % dohodnuté smluvni ceny. Odi‘ekne—li pofad v poslednich sedmi
dnech pied vystoupem'm, je povinen uhradit plnou smluvni cenu pfedstaveni na éet
zéstupce éinkujiciho a neprodlené vrétit nebo uhradit zaslané propagaéni materiély.

4.4. Odstoupi—li 0d vystoupeni bez dfwodu éinkujici, je povinen uhradit poi‘adateli prokazatelné
VynaloZené néklady spojené s nekonénim pfedstaveni.

v. ZVLASTNi UJEDNANi

Ubytovtini neni tfeba

VI. zAvERECNA USTANOVENi

6.1. Tuto smlouva a jeji podminky lze ménit pouze dohodou obou stran v pisemné formé.

6.2. Tato smloqva je vyhotovena ve dvou vjrtiscich, z nichi jeden obdrii zéstupce t‘inkujiciho a
jeden pofadatel.

V ..?/Z éw/fdne VPraze, dne:......é.‘..g.i ..........y?.

Pofadatel zéstupce éink "t0"'




