


Umístění exponátů:

Dětský koutek:

Workshop:

Zakázkové dílo:

Stanovení výše
vstupného:

Vystavovatel je povinen užívat od doby převzetí (dle přílohy
č. 2 této dohody) po dobu vrácení (dle přílohy č. 3 této
dohody) Předmět dohody řádně a v souladu s účelem, který
byl dohodnut a Zajisti dostatečná opatření, aby byl chráněn
před poškozením, Ztrátou nebo Zničením.
Exponáty budou umístěny na díoramačních plochách
Sestavených Z pevných soklů o shodné výšce
a velkoformátových desek (OSB, CETRIS, pódiový systém),
kolem kterých musí být, vzhledem k povaze expozičnich
ploch dioramat, nainstalovany bezpečnostní Zábrany (lana /
pásky na stojanech, Zábradlí nebo Qlexiskla). Doprovodné
informace se budou nacházet na galerijnim Systému
vystavovatele, nebo ve standardních dřevěných rámech Ze
Strany autora. Exponáty nesmi být umístěny v prostoru u
oken osvětleněm přímým slunečním světlem, na vratkých
nebo nezastřešených plochách. Přepravní materiál (krabice,
boxy, příslušenství) bude po dobu výstavy umístěn
v prostoru vhodném ke skladování vystavovatele, nebo pod
dioramačními plochami expozic.

Dětský koutek je doporučeno umístit v hygienicky
nezávadných prostorách přidružených k expozici výstavy
Svět kostiček (samostatná místnost nebo součást
výstavního prostoru), s dostatečným osvětlením, větránim
a bezpečnostními prvky proti Styku s el. proudem (Záslepky
vel. Zásuvkách), na čistou podlahu s teplou povlakovou
nášlapnou vrstvou (koberec, Iinoleum). Kostky budou typově
dodány Ze strany autora Lego® Baby Primo, Lego® Classic
Basic, Lego® Duplo® a Lego Bionicle. Budou využity stoly
s židlemi ze strany vystavovatele. Bude Zapůjčen originální
Lego® stůl.

Termín a náplň workshopu budou v případě Zájmu Ze strany
vystavovatele ujednány individuálně, doplněny dodatkem
k této Dohodě o Zřízení výstavní expozice.

Není stanoveno.

Autor a vystavovatel se o výtěžek Ze vstupného dělí
poměrem 49 % ceny vstupného Z této částky autor a 51 %
vystavovatel. Cena vstupného na výstavu byla Stanovena
dohodou na:

80 Kč / dospělá osoba
80 Kč/ dítě od 3 let věku (včetně hracího koutku)
50 Kč / dítě od 3 let věku (bez hracího koutku)
50 Kč/ studenti středních a vysokých škol po předložení
průkazu ISIC a OP, Osoby nad 50 let
200 Kč / rodinné vstupné (2 + 2, 2 + 3)

Vstup Zdarma:
Držitelé průkazu ZTP a ZTP-P s průvodcem, držitelé průkazu
Mezinárodní rady muzeí (ICOM), Asociací muzeí a galerií
(AMG)



Vyúčtování a následná úhrada provize Ze vstupného autorovi
proběhne Ze strany vystavovatele nejdéle do 10-ti dnů po
Skončení každého kalendářního měsíce probíhající výstavy.
Po skončení výstavy v průběhu kalendářního měsíce
proběhne zbyiá úhrada provize Ze vstupného autorovi Ze
Strany vystavovatele nejdéle do 10-ti dnů Od ukončení
výstavy. Splatnost autorem generovaných faktur je 14 dní.
Podíl na výtěžku Ze vstupného po provedeném vyúčtování
bude autorovi na Základë vygenerované faktury Zaslán na
bankovní účet .

ZÁvAZNÁ usTANovENÍ
Práva, povinnosti a závazná stanoviska Vystavovatelé:

1. Vystavovatel poskytne autorovi podklady nezbytné k přípravě individuálního
návrhu expozičních ploch a v souladu s potvrzením návrhu připraví expoziční
prostor před příjezdem realizačního týmu projektu Svět kostiček®; Zajistí
dostatečné osvětlení a dozor ze strany personálu instituce vystavovatele.
Vystavovatel není povinen realizovat Žádná další Zvláštní bezpečností opatření,
neuvedena v této Dohodě. V případě ujednání o umístění pohyblivých exponátů
uvede vystavovatel do půdorysného schéma expozičních umístění Zásuvek
elektrické energie 230 V, orientaci okenních a dveřních otvorů, umístění
překážek (klenby, niky, uzavřené nepoužívané dveře, atd.).

Vystavovatel se Zavazujel že výstava bude veřejnosti přístupna v době provozu
objektu, tj. denně 10:00 - 17:00 hodin, a to buď samostatně, nebo jako součást
prohlídkového okruhu institucí, a to v doprovodu a výlučně za osobního dohledu
pracovníků vystavovatele. kompetentnich k nepřetržitému osobnímu dozoru
veřejnosti otevřených expozic (stolů a dioramat). Dětský koutek bude veden
vpatrnosti Za osobního dohledu pověřeného pracovníka instituce. Kamerový
systém nelze považovat Za dostačující bezpečnostní systém.

Vystavovatel odpovídá Za to, Že bez souhlasu autora nebudou exponáty výstavy
Svět kostiček® poskytnuty třetí osobě a po dobu užívání nedojde ke Změně
sjednaného účelu užití ani ke Změně výstavní plochy expozice.

Vystavovatel není Oprávněn bez vědomí autora provádět běžnou údržbu
exponáty výstavy Svět kostiček® Za účelem udržení jejich vzhledu a funkčnosti
ani nijak manipulovat s exponáty umístěnými v expozici.

Vystavovatel není oprávněn měnit název výstavy, Záměrně v průběhu výstavy
měnit výši vstupného, ani jinak jednat v rozporu s ujednánim v této Dohodě.

Vystavovatel se Zavazuje, že se za osobní účasti podrobně seznámil
sproblematikou pohyblivých interaktivních exponátů, byl řádně autorem
proškolen o povaze pohyblivých i Stacionárních expozic umístěných
vexpozičních plochách se základním Zabezpečením (lana na stojanech), které
osobním dozorem ochrání před manipulací či poškození ze strany třetí osoby.

Vystavovatel se Zavazuje, že expozice bude pojištěna dle pojišťovacích hodnot
uvedených v Přiloze č. 1, po podpisu smlouvy a předání seznamu pojistných
hodnot autorem vystavovateli.



8. Vystavovatel se Zavazuje, Že exponáty umístěné na stolech, dioramatech,
figurách nebo jiných návštěvníkům otevřených dioramačních plochách v případě
Zabezpečení Stojany s lany budou tyto prvky umístěny v bezpečnostní Odstupové
vzdálenosti min. 0,60 m od dotčené expozice a personál vystavovatele zajistí
osobní dozor před jejich posunem nebo svržením, zejména před poškozením
expozice na dotčené ploše Svrženým stojanem. V případě umístění plexiskel
před diorama budou bezpečnostní plexiskla umístěna bezprostředně před
diorama a Zajištěna proti poškození expozice či ohrožení Zdravi návštěvníků
expozice.

9. Vystavovatel se zavazuje v případě poškození expozice neprodleně kontaktovat
Autora a poškozené částí shromažďovat Stranou v uzavíratelném boxu, který
bude poté autorovi předán k nápravě expozice. V žádném případě není povoleno
přemíst'ovat části expozice do dětského koutku (podložky z expozice, atd.), ani
tvorbu Z dětského koutku do expozice.

10.Vystavovatel se Zavazuje, že nedojde k doplnění expozice o exponáty jiné
povahy než exponáty realizované autorem, resp. Nevystavovat exponáty od třetí
strany, nesjednané s autorem.

11.V případě, že nemůže být k dispozici v instalačním termínu pro instalaci expozice
dle - předem oběma dotčenými stranami sjednaný a odsouhlasený fl'stavní
fundus, je nutné tuto skutečnost ze strany vystavovatele sdělit autorovi minimálně
1 den před termínem instalace expozice, Za účelem alternativní úpravy návrhu
obsahu expozice.

12.Vystavovatel se Zavazuje, že údaje uvedené v této Dohodě neposkytne třetí
osobě a Zachová mlčenlivost i o obsahovém a duševním obsahu projektu Svět
kostiček®, na který Se vztahuje ochranná registrační známka a autorská práva.
Autor bere na vědomí, Že tato smlouva bude Zveřejněna jako povinně
Zveřejňovaná smlouva ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru
smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Práva, povinnosti a závazná stanoviska Autora:
1. Autor Se Zavazuje, Že vystavovateli poskytne všechny podklady a instrukce

nezbytně nutné pro Zajištění bezvadně a včasné tvorby propagačního materiálu
a vytvoří individuální návrh rozmístění exponátů v dispozici k oboustrannému
odsouhlasení a ujednání pro následnou bezvadnou a časově legitimní instalaci
a deinstalaci expozice Ze Strany autora ve sjednaných termínech.

2. Autor se Zavazuje, že personál vystavovatele před Započetim výstavy odborně
proškolí v problematice ovládání pohyblivých částí expozice, v Základní údržbě
pohyblivé expozice a dalších Specifikacích potřebných k Zajištění správné
funkčnosti celé výstavy. Pro účely školení je zapotřebí účast nadpoloviční většiny
personálu vystavovatele s kompetencemi dozoru, který bude na výstavě Svět
kostiček® dozor provádět.

3. Autor prohlašuje, že se řádně seznámil se Způsobem zabezpečení objektu
vystavovatele a tento považuje pro účely výstavy svých exponátů Za vyhovující
a dostačující.



SANKCE:
1. V případě porušení bezpečnostních Zásad sjednaných v této Dohodě, vedoucích

k nenávratnému poškození exponátů třetí osobou si autor vyhrazuje právo na
finanční úhradu poškozených částí exponátů v plném rozsahu dle uvedených
pojišťovacích hodnot.
V případě porušení bezpečnostních Zásad Sjednaných v této Dohodě, vedoucích
k odcizení exponátů třetí osobou si autor vyhrazuje právo na finanční úhradu
zcizených exponátů v plném rozsahu dle uvedených pojišťovacích hodnot.

V případě porušení bezpečnostních Zásad sjednaných v této Dohodě, vedoucích
k poškození či odcizení vybavení dětského koutku třetí osobou si autor vyhrazuje
právo na finanční úhradu Zcizeného vybavení v plném rozsahu. (Myšleny
stavební podložky, Lego stolky, stoličky, polštáře, stojany, rámy s textovou
a obrazovou přílohou, atd.)

V případě poškození plošně realizované expozice na díoramatu svržením stojanu
s bezpečnostním Ianem je vyčíslena pokuta Za nedbalost ve výši 10.000 Kč,
nebo dle míry vyčíslení poškozených exponátů umístěných na diorama. Dále si
autor vyhrazuje právo na finanční úhradu poškozených exponátů dle rozsahu
poškození expozice, dle uvedených pojišťovacích hodnot.

V případě Změny výše vstupného nebo změny výše věku návštěvníka ke
stanovené výší vstupného ze strany vystavovatele bez vědomí autora bude
autorem požadována náhrada Za újmu provize na vstupném v plné výši dle
sjetiny stavu návštěvnosti za celou dobu otevřené výstavy Svět kostiček®
v dotčeném provozu.

Seznam tematických celků a exponátů s pojistnými hodnotami je uveden v
příloze č. 1 Výše finanční úhrady bude stanovena na Základě Zaznamenaných
Ztrát při porovnání skutečného stavu po ukončení výstavy Svět kostiček®
sPříIohou č. 1 této Dohody a fotodokumentací pořízenou před započetím
výstavy.

V případě, Že nebude připraven výstavní fundus Ze strany vystavovatele pro
následnou instalaci expozice autorem ve Stanoveném termínu uvedeném v této
Dohodě, vyhrazuje si autor právo uložit vystavovateli peněžitou pokutu ve výši
5.000 Kč Za každý den prodlení.

ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí
1. Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž autor obdrží jeden a

vystavovatel dva kusy.

Výše uvedené osobní údaje budou Zpracovávány pro účely plnění z uvedené
smlouvy a to po dobu nezbytnou k Zajištění práv a povinností z ní plynoucích,
dále budou archivovány dle platných právních předpisů. Podrobnější informace o
Zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na:
http://www.muzeumbv.cZ/gdpr/.

Tato smlouva bude Zveřejněna jako povinně Zveřejňované smlouva ve smyslu
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění
pozdějších předpisů.



4. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy vjejím plném
rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra
ve Smyslu Zákona O registru smluv.

5. Dohoda byla uzavřena svobodně a vážně a odpovídá pravé Vůli účastníků, kteří
na důkaz s celým jejím obsahem připojuji své vlastnoruční podpisy.
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V stavovatel

Přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam vypůjčených exponátů, jejich cen a pojistných hodnot

Fotoclokumentace bude pořízena před Zahájením výstavy a Zálohována
na přenosném me'dı'u.

Příloha č. 2 - Potvızení o převzetí předmětu dohody
Příloha č. 3 - Potvrzení o vrácení předmětu dohody



Příloha č. 1 - Seznam vypůjčených exponátů, jejich cen a pojistných hodnot
S fotodokumentací předmětů

Fotodokumentace bude pořízena před Zahájením výstavy a Zálohována na přenosném
médiu.

Bude dup/ııćmı pı"ťdp‹ıć//7['.S`wn Dohody nebo při iııslıı/uı'i ť.\'pť›:icť.



Příloha č. 2 Potvrzení o převzetí Předmětu dohody.

Předměty byly převzaty

- v pořádku

- při přebírání byly Zjištěny tyto Závady
(nehodící Se škrtnëte)

r

V ÉÉŽˇČ... . ne: ĹĹ/Í ,LO/7

Předal: Převzal:
Ing. arch. Petr Šimr
(autor výstavy) (vystavovatel)

_:Jvlěstské muzeum a galerií Břeclav,Cl'š') příspěvková organizace
_- Dukelských hrdlnú 2747/43až 890 02 Břeclav, ıo; 806 80 920._ www.muzaumbv.cz

Příloha č. 3 Potvrzení o vrácení Předmětu dohody.

Předměty byly vráceny

- v pořádku

- při přebírání byly Zjištěny tyto závady
(nehodící Se škrtnëte)

V ........................ dne:

Předal: Převzal:
lng. arch. Petr Šimr .................................
(autor výstavy) (vystavovatel)




