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Smlouva o Spolupráci Za účelem provozování veřejného
vystoupení
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Agentura : Mr.
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Kontaktní adresa: Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 - Podolí i i
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Městské informační a kulturní středisko Krnov M“ ł

Náměstí Míru 1/14,794 01 Krnov

Zastoupené lng . Petrou Manczalovou , ředitelkou

ıčo: 00501179
DlČ:CZOOôO1179
Titul: „Na plný coole“ - Zábavný pořad Zdeňka lzera

Místo konání akce: Krnov - divadlo
[Datum konání akce: 18.|istopadu 2019
Cas konání akce: Začátek 19.00h , délka představení cca 80-90 minut bez přestávky

Dohodnuté podmínky:
Obě smluvní strany se dohodli na realizaci vystoupení Za následujících podmínek :
Pořadatel Zabezpečení přístup do KC od 16.00h ; sál připraven k běžnému provozu divadelně
uspořádané sezení (kapacita cca 670 mist), běžně Osvětlení sálu, pořadatelská služba (Šatna),
propagace vystoupení dle obvyklých Zvyklostí (výlep plakátů, anotace na stránkách, informace v tisku,
rádiu atd).
Pořadatel dále Zajistí předprodej vstupenek, včetně Služeb pokladní a uvaděček v den konání akce.
Obě strany se dohodly , že celkové hrubé tržby Z prodeje vstupenek budou děleny následovně:
Agentura 80% , Pořadatel 20% ; s možností Zrušit představení v případě, že bude 7 dní před akcí
prodáno méně jak 80 vstupenek.
Cena vstupenky - dvě cenová pásma 250,-Kč a 220,-Kč v předprodeji. Předprodej Zahájen nejpozději
k 1. 7. 2019 v obvyklých místech Pořadatelé. Plakáty Zabezpeči Agentura a dodá v počtu
40ks nejpozději k 1. 3. 2019. na adresu Pořadatele - výlep plakátů Zahájen dle další dohody.
Pořadatel Zabezpeči ozvučení a nasvícení celého představení dle přiložených podmínek. - ozvučení -
Zvuková aparatura vhodná pro daný prostor, 2× linkový vstup pro XLR canon konektorse spojovacími
kabely XLR, obsluha Zvukové aparatury připravena k nazvučení celé akce minimálně 2 hodiny před
jejím Začátkem, 1× odposlech, běžně regulované divadelní osvětlení podla s možností vysvícení jen
poloviny scény S ohledem na projekci, 2 větší stoly na rekvizity, židle na podiu, 3 věšáky
Agentura Zabezpeči vypořádání všech autorských poplatků a poplatků OSA.
Vyúčtování akce: do 48 hodin po skončení vystoupení a po ukončení prodeje vstupenek bude
předloženo vyúčtování prodeje. Na Základě tohoto vyúčtování bude agenturou vystavena faktura na
80% Z celkově tržby za prodej vstupenek. Pořadatel vystaví agentuře fakturu 5% Za realizaci prodeje
vstupenek, z celkově tržby prodaných vstupenek.
Rezervace 4 volných lístků pro Agenturu - 2. a 3. řada (dále dle dohody)
Možnost presentace případných partnerů představení v sále v průběhu představení a na
propagačních materiálech spojených s představením.

Kontaktní osoba Agentura - Jiří Havel - 603466399
Kontaktní osob Pořadatel- Procházková Marcela - 776 565 930 . ,. »(7
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