
Mama Praha 
Loves 

6.6 -16.6.2019 

Prague Quadrennial 
EMERGENCE. From shared experience to new creativity. 

Living Heritage/Reframing Memory 

Restaurace 

BORDEAUX - LOS ANGELES - LYON - MARSEILLE - PARIS - RIO DE JANEIRO - BELGRADE - PRAGUE 
OPENING SOON: PARIS PORTE DE VERSAILLES - LlLLE - TOULOUSE - AND MANY MORE TO COME ... 



Kalkulace 

Společnost: 

pan 
PQ2019 

Konference 

6.6. 2019- 16. 6. 2019 

70 OSOB 

MAMA SAYS SLEEP ... 

Single Room. 8er6 

Double room. 136'6 

5/8 

° 
/596 

/596 

62.61 € 72.00 € 32432.60 € 37296.00 € 966712.32 Kč 

73.05 € ____ 84....;._00_ € ____ 0-'-.0_0_€ _____ ---'0._00_ € _____ 0....;.0_0_K_č 

PLATBA 

IZiívěrečné odsouhl.senl 

Quadriennale 

% 

25 

75 

umění - Divadelní institut 
Celetná 17, 110 00 Praha 1 

00023205 
CZ0002320S 

Pavla Petrová 

aK Splatnost 

243077.75 Kč 10.02 .2019 

723634.57 Kč 10.05 .2019 

25 -01- 2019 

I 
T +420 :224 8CJ9: :tl 

Rozpis DPH: I = 15%; 2 = 21 % ubytování. jldlo 6' nealkoholické nápoje = 15%, pronájem e- alkoholické nápoje = 21 %) 
Upozorněni: Ateliér může být v pronájmu jiného klienta před, nebo i po VašI akci. 
Žádáme Vás o dodržovánI smluveného časového plánu (vice v odstavci MAMA SAYS WORK/HOURS) 

Celkem Celkem 

37296.00 € 966712.32 Kč 

Výše uvedená kalkulace podléhá změnám a nezaručuje dostupnost jiných mlstnostl bez předchozlho potvrzeni Mama Shelter. Pokud si přejete potvrdit Vaši 2 
událost (konferenci), proslm kontaktujte nás emailem: Mama Shelter se Vám obratem ozve do 48 hodin s nabldkou na základě 
aktuálnl dostupnosti. 



Pravidla a podmínky 
Všechny ceny jsou uvedeny na základě předchozl poptávky klienta. Ceny v kalkulaci jsou mimosmluvnl. Mama Shelter si 
vyhrazuje právo přehodnotit celkovou kalkulaci, dokud nebude stvrzena podpisem. 
Ceny v kalkulaci jsou podmlněné předplatbou celkové částky předem. 
Mama Shelter se zavazuje informovat klienta s přesným harmonogramem plateb v závislosti na obdob I mezi konánlm 
akce a potvrzen lm rezervace. 
Požadavky na přizpůsobeni platebnlho harmonogramu budou ověřeny ještě před závěrečným potvrzenlm. 

Ubytování 
Příjezd & odjezd 
Pokoje Vám jsou k dispozici od 15:00 hodin. Dřlvějšl nástup do hotelu je možný pouze po předchozl rezervaci za cenu I 
noci. Tato noc bude zpoplatněna dle cenlku. Mama Shelter negarantuje dostupnost hotelových pokojů v den přUezdu před 
15:00 hodinou. V den odjezdu Vás proslme opustit pokoje do 12:00 hodin. Po uplynuti této doby bude účtováno 15€ za 
každou započatou hodinu. Pozdnl odjezd z pokoje je možný pouze po předchozl dohodě. V den odjezdu Mama Shelter 
negarantuje dostupnost hotelových pokojů po 12:00 hodině. 

Ceny a storno podmínky 
Nasmlouvané ceny zahrnujI Mama' s buffet snldani (14€ za osobu), podávanou v Restauraci od 6:30 do 10:00 (o 
vlkendech do 10:30). 
Městské poplatky jsou zahrnuty v ceně ubytovánI. 

ZrušenI rezervace 90 dnI a vice před přUezdem: 25% z celkové částky bude zpoplatněno. 
Zrušení rezervace 89 dní a méně před přUezdem, nebo v případě nedojezdu: 100% z celkové částky bude zpoplatněno. 
Organizátorovi náležl možnost zrušit ';-pokojnocl bezplatně do termínu 1.5.2019 a 5 pokojnocl do plánovaného 
přUezdu hostů. ll' ~ lL" /\ ..J/,,_ vr~, 

Garance při příjezdu 
Při přljezdu bude od každého delegáta (účastnlka události nebo akce) vyžadována kreditnl karta jako garance v přlpadě 
neočekávané konzumace, nákupu v Mama Shopu, nebo škod způsobených na pokoji. Bez platné kreditnl karty nenl 
možné delegáta (účastnlka události nebo akce) ubytovat. 
Pokud si přejete využIt možnosti garance celé skupiny v rámci jedné kreditl karty, proslm informujte nás v dostatečném 
předstihu (alespoň 15 dnů před přljezdem). Kreditnl karta bude v tomto přlpadě předautorizována. 

Práce 
Atelier - pravidla pronájmu 
Oennl pronájem: 
112 dennl rannl pronájem: 
Y2 dennl odpolednI pronájem: 
Večernl pronájem: 

od 08:00 do 22:00 
od 08.30 do 12:30 
od 14:00 do 18:30 
od 20:00 do 22:30 

Ateliér může být v pronájmu jiného klienta před, nebo i po Vaši akci. Proslme o dodržováni smluvně závazných hodin 
pronájmu prostoru. Pod podnájem prostoru nenl povolen. 

Atelier - noční režim 
Z důvodu dodržováni nočnlho klidu a s ohledem na hotelové hosty nenl možné v Atelieru pouštět muziku, a to v časovém 
rozmezl před 10:00 a po 20:00 (stejné omezenI platl pro používání mikrofonu, hudebnl produkce, hudebnl nástroje, 
apod.) V přlpadě nedodrženi nočnlho klidu si Mama Shelter vymezuje právo na okamžité ukončeni akce. Delegáti a 
úšastnlci akce se zavazujI dodržovat noční klid v soukromí hotelového pokoje, na chodbách, a to ve výše uvedeném 
časovém rozpětí. 

Technická podpora / Clickshare system 
Při přUezdu do Mama Shelter bude za průběh konference (akce) a instalaci smluveného technického zázemí zodpovědný 
koorinátor. Veškerá přánI a požadavky musl být sděleny koordinátorovi akce, a to minimálně I týden před přljezdem do 
hotelu: typ prezentace, formát dokumentů, parametry počítače. To vše z důvodu zajištění kvality poskytovaných služeb. 
Mama Shelter klienta seznámí s balíčkem "clickshare". Tento systém dovoluje uživateli sdílenI dokumentů, podkladů a 
prezentaci prostřednictvlm data projektoru na projektové plátno v Atelieru. V přlpadě ztráty, nebo poškození, se klient 
zavazuje uhradit Mama Shelter náhradu škody na zařlzení, a to ve výši 400€ vč. DPH (cena se může lišit v závislosti na 
aktuálnl ceně od výrobce) + doprava. Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi technickými požadavky,které nejsou součástI 
této smlouvy. Proslm kontaktujte náš obchodnl tým, a to I týden před Vašim přUezdem . 
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Jídlo, konferenční prostory, servis & technické vybavení 
Ceny a storno podmínky 
Ceny za sestavená menu jsou založena na sezonní dostupnosti jednotlivých surovin v čase rezervace. V závislosi na 
ročním období se jednotlivé komponenty mohou lišit. 

Zrušeni rezervace 90 dni a vice před př(jezdem : 25% z celkové částky bude zpoplatněno. 

Zrušeni rezervace 89 dni a méně před přljezdem, nebo v případě nedojezdu: 100% z celkové částky bude zpoplatněno. 
Vlastni catering v prostorách Mama Shelter nenl povolen. 

Mama Shop 
Obdarujte své hosty, kolegy nebo přátelé v našem Mama Shopu. 
Vybírejte mezi Mama produkty a objevte originální předmět, nebo designový dárek. 
Všechny dárky a produkty doporučujeme objednat ještě před příjezdem. 
Produkty, které objednáte z Mama Shopu, mohou být bezplatně připraveny v hotelovém pokoji (bez dalších popatků) 
Aktuální nabídku naleznete v našem e-shopu: http://shop.mamashelter.com 

Pokojová služba & doručení na pokoj 
V Mama Shelter neposkytujeme pokojovou službu. Každá doručená zásilka na Váš pokoj (balík, dopis, apod.) bude 
zpoplatněn částkou 8€ (vč. DPH), za kus. Mama Shelter si vyhrazuje právo tuto částku navýšit s ohledem na objem a váhu 
zásilky. Využijte proto nabídky z našeho Mama Shopu. Nakupte a zboží Vám rádi doneseme na pokoj zcela zdarma. 

Mama Shelter si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv předmět, který by mohl ohrozit provoz, způsobit zranění 

zaměstnanci, nebo hotelovému hostovi. 
Pokud obdržíte nebezpečný předmět, nebo předmět nevhodný pro skladováni (nadměrná velikost, nebo nepřiměřená 
váha) a nesplňuje právní požadavky, můžeme se zbožím naložit dle vlastního uvážení, včetně odmítnutí dodávky, zničení 
nebo likvidace příslušného zboží. 

Upozornění: Mama Shelter nepřebírá finanční odpovědnost v případě likvidace, nebo odmítnutí příslušného zboží. 

Parkování 
Venkovní parkovacl stání před hotelem je zpoplatněno částkou 12€ za 24 hodin. 

Obecné podmínky 
DPH 
DPH je stanoveno v takové výši v závislosti na dnu odeslání objednávky. 
Případné změny budou vyobrazeny v celkové kalkulaci, a to především v případě změny v obdobl mezi podpisem 
smlouvy a dobou blížícl se akce. 

Autorská práva 
Veškerá audiovizuální nahrávání, pořizování kopií, nebo prezentace, které obsahují prostory a zařízeni Mama Shelter se 
nesmí nepoužívat pro žádná komerční, propagační ani reklamní účely, v tisku nebo ve styku s veřejností, jako jsou 
internetové stránky, ... ). Všechna práva podléhají předchozímu povolení společnosti Mama Shelter. 

Provize 
Ceny uvedeny v kalkulaci jsou konečné. Provize není obsažena v celkové kalkulaci . 



Krádež, ztráta, uskladněn í & odpovědnost 
Mama Shelter nenese žádnou zodpovědnost za případné krádeže finančnfch prostředků, cenností, nebo ztráty nebo 
poškození majetku, které náleží společnosti, nebo účastníkům, ke kterým by mohlo dojít během události (konference). 
Mama Shelter také nenese žádnou zodpovědnost za uložené věcí v prostorech Mama Shelter. 

Všechny společnosti, keré provádí externí službu v prostorách Mama Shelter, musí před vstupem do objektu obdržet 
povolenI. 

Společnost, která si v Mama Shelter pronajímá prostory, nese jako jediná zodpovědnost za možné ztráty, poškození nebo 
škody, které by mohly být způsobené účastníky akce na vybavení, které je majetkem Mama Shelter. V případě, že 
společnost využívá vlastní vybavení, tak se zaručuje vyklidit Ateliér ihned po skončení akce. Uložení vlastního vybavení je 
možné po předchozím schválení od Mama Shelter. 

Z bezpečnostnfch důvodů jsou prostory pod neustálým kamerovým dohledem. Na požádání je možné do kamerového 
systému nahlédnout na hotelové recepcí. 

Fakturace, platba a sankční poplatky 
Harmonogram platby akce (konference) je detailně vyobrazen na stránce 2 této smlouvy. 
Platbu je možné uskutečnit bankovním převodem, nebo pomocí kreditní karty (na vyžádánI) 
V případě, že celková platba za akcí (konferencí) nebude uskutečněna na základě odsouhlasené kalkulace na straně 2, 
Mama Shelter odmítne skupině poskytnout ubytování, včetně všech nasmlouvaných služeb. 

V případě, že nalezneme v pokoji účastníka akce (konference) ztracený předmět (masku, kartáček na zuby, polštář, atd.) a 
účastník nám neposkytnul kreditní kartu při příjezdu na hotelové recepcí, celkové náklady za dopravu budou účtovány 
pořádajlcí společnosti. 

100% předplatba 
Pokud se počet účastnlků akce (konference), nebo množstv( služeb změn I od doby podepsání smlouvy a Jl hodin před 
příjezdem skupiny, tak Vám koordinátor akce zašle nový rozpis s aktualizovanou celkovou cenou a novou proforma 
fakturou. 

Pokud se počet účastníků akce (konference), nebo množstvl služeb změní v časovém obdobl Jl hodin před přijezdem 
skupiny, klient musí vyplnit formulář pro autorizace kreditnl karty. Klient má po odjezdu možnost zaplatit zbylou částku 
na základě vystavené faktury (se souhlasem předem). V přlpadě platebnl neschopnosti klient souhlasí se stržením 
nezaplacené částky na dálku. 

*** 

V případě opožděné platby může Mama Shelter pozastavit všechny probíhající objednávky a rezervace, aniž by byla 
dotčena jakákoli dalšl činnosti. Pokud 
dojde ke konzumací, nebo pronájmu prostor a zařízení, které nejsou obsaženy v předem odsouhlasené smlouvě, bude 
tato částka dodatečně vyúčtována. Celkovou částku na faktuře lze rozporovat osm dnů od data vystavení faktury. Na 
pozdějšl reklamací nebude brán ohled. 

Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s příslušnými ustanovenlmi občanského zákoníku České republiky. Spory 
mezi smluvními stranami, které vzniknou v souvislosti s realizací této Smlouvy, budou řešeny vzájemnou dohodou 
smluvních stran. V případě, že se nepodařl vyřešit takový spor smírnou cestou, smluvní strany tímto sjednávají 
postoupeni k příslušnému soudu. 
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Konference 
Minimální počet delegátů konference je 70. V případě, že počet delegátů klesne pod 60, klient se zavazuje zaplatit uhradit E;;;;;;~~ 
plnou cenu za nasmlouvaný počet delegátů, který je zmíněn v cenové kalkulaci této smlouvy. 

Dodatečné informace & seznam osob 
Všechna přání a požadavky (čas konání akce, technické vybavení, občerstvení, konečný počet účastníků) je nutné 
písemně oznámit Mama Shelter do 20.5.2019. 

Seznam účastníků konference (delegátů) prosím zašlete do 20.5.2019. Všechny změny v seznamu osob musí být písemně 
potvrzeny. Dle zákona bude od všech účastníků konference (akce) vyžadováno při příjezdu vyplnit registrační formulář s 
následujícími informacemi: celé jméno, adresa trvalého bydliště , datum a místo narození, číslo pasu (OP), visa. 

Podmínky rezervace 
Podpis a platba 
K potvrzeni této rezervace, proslme podepsat tuto smlouvu a obratem zaslat zpět, a to před: 

21.01.2018 

Podpis + razCtko: 
Strana 2 (detaily akce + rozpis kalkulace) 
"Good for agreement" viz. nCže 

Zde prosCme vyplnit Vaše fakturanC údaje: 

MEZI: MAMA SHEL TER PRAHA 

Jméno a pracovní pozice: 
Christopher Dobson 
General Manager 

MAMA SHEL TER PRAHA 

& Prague Quadrennial 

Jméno a pracovní pozice: 
Ing. Pavla Petrová 
Ředitelka Institutu Umění - Divadelního Ústavu, 
Generální Ředitelka PQ 

« Good for agreement }) 

Razítko & Podpis: 

Pražské Quadriennale 
Institut umění - Divadelní institut 
sídlem: Celetná 17 
IČO: 00023205 
DiČ: CZ00023205 

2 5 -01- 2019 
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