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1.   Pořadateleiri  -  odběratele*

Karlc)varské
O.P.S.

městské  dívadloj

Moskevská  2035/21
361  20  Karloi/y  Vary
lčo:   28041241  DIČ;   CZ280412
(  dále  jen  pořadat.el  )

Vygťavená  v
iraze  dn::   05.0

E.   Předměť  gŤlou`7y:     Uskuťe

2019

2.  Agenturou

Agentura  HARLEKÍN  s.r.o.
Václav Hanzlíček,  jednaťel
ďamíkova  1875/14
148   00  Praha  4
IčO:   27196631  Dlč:   CZ27196631

(  dále  jen  agentura  )

číslo   E;mlouvy:   44/19/8

nění  pořadu

RURodDÉ  BEZ  BIziRZI    ÁlainBe±ÍnauáFou=ton

=:;:;=7::šáu§:::#Ě.;en=g±=L#z:ĚÉí=:;É:D:::á=kT.žTg;;aááž:;=;Éf€Ěásž:=;L,
K.Petrc]vá,   Fťskopa.1/Ť{. Zahál.
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24.03.2019       !   19.30   i    Měsťsi

a  ml.   Režíe  ďan  Novák.
Dodané  plakáty:

Dai"m,  hciciiná  a  mist:o  konáná:

[
fakťury  a  ve ilhůt-ě  ve  fakťu
na  úěeť  agentury.

4=.V-.4UL7       i   L~.-v   i     L~--p

:=iad=iz=Ě:Ě:dpoLskuteč

10

é  divadlo  /  Divadelní  nám.21    KARLOVT VARY

ění  sjednaného  představení  na  zákla.dě  vystavené
e  uvedené  částku  60500  Rě   (včetně  I)PH ;21  8)

1

1

i)alší  ujednári :

Pořadatel  zajistí  tyto  tech?ické  podmínky:   Světla  na  jeviště,  hórizónt  a  boční
výki:yty,   v  PoRTÁI,E  2x  ST0I,Ý
/pokud  je/,   2x  ZÁSUVKA  na  s

na  rekvizity,   mMplčKY  na  orientaci,   PoďízDNÝ  VĚŠÁK
mívací  svěťla,   na  JEvišTI  2x  stejné  žlDi,E,   ŽIDLlčKzi

:,:::--:_----:_:-_----_-_::::-:_::::---::-::::::;::_:=:-:-:=-_:_--_::-===:i-:-=:-:-_:-_--_:-_:,-_:_____-_---:T----=--:-__--

Délka  s  přestávkou  t=ca  2  hQíá  10  minut.     4x  volné  přístavky  pro  agénturu.
Dopravce-technik  ageptiiry

IV.  Záirěreěná ustanovení

SE:=v:=r:E:.s::áinřnšuj:o#3::v:::ovsm|d::Le:=líššg:áe=:é
na  sťraně  2,  ,bocl  V.   Pořad
všech  položek  v  uzavřené  sm
nedodržení  témínu  sbiatnos,
smluvní  pokutu  ve  výši  0.50
Zaplacením  spluvní  pokuty  n

Agentura  Harlekýn  s.F.o.  be
pořadatelem,  ; zveřejněna  v
č.   340/2015   Sb.   Smlú:`Íní   s

S=:2::nř:ai:::p:::žžzši:í

jedr!om  pro  každpu
podmínky'

1  závazně  poťvrzuje  svoji  plaťební  scPopnc>sť  k  úh'radě
ouvě  a  dodrží  splatnosť  vysťavené  fakťury.  V případě
i  faktury  uhradí  pořadaťel  agent.uře  navíc  dohodnubou
%  z  fakturované  částky  za.  každý  den  přodlení  platby
zaníká  právo  agentury  domáhat  se  Škodů  v  plné  výši.

e  na  vědomí,   Že  Smiouva  může  být  po  jéjím podpísu

tE:is:=hí*:ííT2ezší:::č:o::Ei:::áe:F:vtéto
smlouvě  nepovažují  zía  obcho
svolení  k  jejich  zpř(ístupně

při  jejich  ochraně  se  budou  řídit

í  tajemství  s  výjimkou  uvedené  ceny  a  udělují
.   SiTiluvní  sťrany  jsou  si  vědomy,   že  Ě!řebírají

en.ťu  a.Rády  EU  2o,í6,67g   ze  dne  27.4.2o±6.
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V. Všeobecné podmínky

Platí od 1.1.2019 do odvolánf pro všechny pořady Agentury Harlekýn

i.    Uměiex#oubor se dostaví na místo vystoupení včas. ti. tak, aby byi schopen zahéift sw! vystoupení ve sjednanou dobu.
Umělecký výkon provede svědomítě a v celém sjednaném rozsahu.

2.    Opjeld konání akce je pqištěn  pro přípacl  havárie.  V případě,  Že objeld konání akce pqjištěn  pro  případ havárie není,

přlpadnénáhradyposkytujepořadatel.PořaclatdaAgentmaneodpovídajízapřípadnéúran/amaietkovéškodyúčmkwících
cestou.
Hostiuící soubor (Účtnkující a technicD budou dbát na požámí ochranu ve smyslu Zákona  133/85 Sb. ve znění pozd#Ích
předpisů,  Vyhl.č.246/01  Sb., tzn.  Budou respektovat požámě-bezpečnostní zařfzení (únikové cesty, východy apod.  Hosti+jící
soubor (účinkiuk}í
a technici) ruč/ za to, že jeho vtastní technická a  elektronická zařízení,  používaná během představení, jsou bezpečná a splňují
požadavky příslušných  předmětových  předpisů  a norem.

3.    Pořadatel zajistí,  aby představenf bylo řádně pňpraveno po stránce společenské, technické,  bezpečnostní a hygienické.

4.    Pořízení obrazových či zvukových záznamů  uměleckých výkonů nekomerčnfho charakteru  pořadatelem nebo
akredítovaným novinářem  pro interní potřeby pořadatele je možné  pcnjze po předchozím svolení  umělců  před  představením.
Pořadatel zajk5tí, Že bez předchozího svolení Agentury nebudou  během al<ce poňzovány obrazové, či zvukc^é záznamy
uměleckých výkonů ani nebudou  prováděny jqich  přenosy, vyima případů povolených zákoriem,  a  bude o tom informovat
předem diváky.

Agerftura uděmje pořadateli souhlas k použití fdtografií a vŤdea z wBbo\ých stránek Agentury za účelem propagace akce.
Agentura  prohlašuje, že vypořádala autoíská práva.

5.  Bude-li  smlouva vypovězena  do 7  dnů  před  sjednaným vystoupením ze strany.
a) pořadatele,  uhradí pořadatel Agentuře polo\rinu ze smluvní částky,
b) umělce-souboru,  uhradí umělec-soubor pořadatelí a Agentuře v tomto případě polc^/inu \miklých nákladů  na představení.

BudeJi smlouva vypovězena ve lhůtě kratší jak 7 dnů před sjednaným vystoupením ze strany.
a) pořadatele,  uhradí pořadatel Agentuře smluvní částku v plné výši,
b) ze strany umělcesouboru,  uhradí uměleosoubor pořada{en a Agentuře vzniklé náklady k představení.

Neuskutečníli se Sjednané vystoupení bez předchozího vypovězení smlouvy vtnou:
a) pořadatele,  uhradí pořadatel Agentuře celou  smluvní částku za vystoupení /mimo důvody v bodě 6./,
b)  umělce-souboru,  uhradí umělec-soubor pořadateli  a Agentuře vznlklé náHady k představení /mimo důvody v bodě 6/.

6.  Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídané událósti či  neodvratitelné události,  ležící mimo smluvní strany
např.  přírodní katastrofa,  epidemie,  havárie,  úřední zákaz, vážné onemocnění člena souboru  nebo úmrtí v rodině č]ena
souboru, změna v obsazení
v divadle apod., maíí obé strany právo od smlouvy odstoupi[ bez nároku rm finanční náhradu Škody, pokud se nedohodnm
jinak

7.  NepříznM! počaší,  malý zájem o \/stupenky apod.  nejsou důvodem  k odstoupení od smlouvy.  Pokud bylo vystoupení

plánováno na  přírodní stan"ště, je v zájmu  pořadatele mít při  nepříznh/ém  počasí zajištěné  náhradní kryté prostory.

8.  Umělec€oubor zplnomoom Agenturu,  aby jeho jménem sjednávala vystoupení,  uzavírala a podepisovala  k nim smlouvy a
dodatlq/ smluv a vyúčtovab a převzala sjednanou odměnu a náhrady.

Pfi propagaci  pořadatel  uvede AUTORA  PŘEKLADATELE,  REŽISÉRA,  produkce Agentura  HARLEKÝN,  HEF}ECKÉ
OBSAúZENí.

Pořadatel vrátí Agentuře pot\nzenou smlouvu do 5 dnů od doručení nebo zašle Agentuře připomínky ke smlouvě nebo změnu
svého roznodnutí k pořádání akce.

Doručovací adresa agentury (provozovna) Agentura HARLEKÝN §T.o., š\/ehlova 546, 391  01  Sezimovo ústí 1.
-polaJd mobo z..ltJbobHný dofl.   n.bo zdd ®dlm    n.   vhimzJlc.kfl.Tthm.c=
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