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Přédmě€ smbwy

Ppiédmětem smlowyje vymezení        -emných práv a pQvinností při pořácláni představení.
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Ujednání o ceně

Honoi.ář za jedno představeni bĚz dopravy: 80 000]-Kě ů 21%  BPH

Pokud pořacSate} uvádí pařad bez výbšm vg{flpnéha jé pavman přédem nahřásfE tajemriíG!.
divadía

Dapravuhrac!ipořadatel.pLřípig_Áoj}.raycivhatamsfivdÉniiskiiťe_č_něnípřéc!_dstavení.
Dopravu zajišt'uje firma

g8Ž:a°dvaávnš'kzajEšá#ahraa"oFsda{ei.



Pořac}atel   uhradí   DBZ  80.000,-í5_Ě_~Ť  21D/a  _npF± _14  9nú  od  da{a  vysiavení  faktury_-----___

1.          Autorské honoráře za provedená představení hradi pořada{el, Pořadatel se zavazLijé
do 10. dne následujiciho měsíce po odebrariém předsťavení k povinnos{i nahlásit Aura-pont
s.r.o.,  Radlická 99,  150 00 Pfaha 5. korespoHdenčni  adfesa Veslařs® ostrov 62,  147 00
Praha 4  (dále jen  nagen{ura"}S  hru# {fž'ay -s  u`ýedením ida€af  místa  konáni  představeni  a
adresu pořaclatele a na záklaclě fal{tury vystavené agenturou uhrad.ft aLftarskgu _od_mĚ_pipro
zahraričniho   au!ora   (dále  jen  ±anijé_""}   r!_a  ÉĚet  aciemin!    .
Tantiémy jsou ve výši --
každépředstaveni,předjakýmikoliodpoěty.Jakohábátržba§ezapočí{áporiěm-áčá§tceny
všech  prodaných  abonentních  vstupenek  Hrr*ná  pod!e  pGčlu  předsta#ení  zalirnutých  v
abonmá. Odměna jíž +J sobě zahmuje provizi Aura-pont,  avšak bude k ní dále nadpočí{ána
DPH z těťo provize v zákonern stanovené sazbě. Véškerě bankovní výlQhy pfi platbách do
zahranični  banky  hradí  prouozovaíel..  Je-1i  nos.fie!  práv  prá{cem DPH  v tuzemsku  nebD v
zemich EU riebo stane~li se j{m, budou všechny odměny dle této smlouvy navýšeny o DPH v
příslušné zákonné sazbě

lIL
Ostaíni ujedíiáni

Tržby za představeíii náleží pořadateii.

DBZ:
g     se zavazuje  provés{ přec!staver!Ť u  dohoci.nutém  termínu  a v  plné  uměleclcé

a technické ůrovni
i     úěinkujicí jsou povimi clbáí na řác!né uzamykáni šaten. což je předpóklac!em

pro předcházení riziku  případných krádeži.  Šatny, křeré budou mit účinkujíci
1( dispozíci] jsou uzamy!{atelné.

Sri-iluvní s{rany  p-ríjímají  a  potvizijjí obeciié pcidminky teGhr!ii=ké požadavky smlQuvy,  k{eré
tvoří jako příloha č.1 nedílnou součástí té{o smŤouv}r.

fvI
Nekonání a odřeknuti představemí

Zrušení  představeni  z vyšší  moói  (nepředvíciatefná.  přírodni  katastrofa,  úřední  zákaz]  atcl.}
c!ávaji oběma strar}ám  právo,  po včasném,  průkazném vyrozumění,  od smíowy oclsioupft,
nebo změnit její podmíriky, a to Ďez jakýchkoli nároků na finanční úhradu Škody.
Oclřekne-li  vystoupeni  DBZ  (kromě  důvodů  uvedených  v odstavcil.),  je  povi-mo  uhradii
pofadateli prokazatelné výlohy a Škody spojené s pň'pravou vysiůupení.
Zruši-li pořadatel představeni v průběhu 15 pracovních dnů před plánovaným datem konání
představení, uhradí pořadatel DBZ 75 °/o honoráře + DPH,

V.
Závěrečná ustinovení

1.   Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  clvou  exemplářích]  z nichž  každá  ze  smluvních  stran
obdíží jeden exemplář.

2.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupGů obou §ti-an,
3.   Smlouva je obous{ranně závazná a její podmínky lze změnft pouze písemnou formou po

clohodě obou stran.

Přiloha č.1  ke smlouvě 25/4/2019: technické a organizačrií požadavky
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Přiloha č.q kě smiouvě č.:?5í4Í2Ů19

Při podpisu smlouvy vyznaěte, kteité z u`/edených variant technických podmiriek se
zavazuiete splnii {.pokud pří!oha ke smlowě v Íec!notlivých bodecri varianty nabizí),
alby naši technici byli na "edenou varía»tL!  připraveri.
Pokuti  pstř©i!pjůSs kSriz#itcnra± nžie`!a}HiŘ tec#n:iasag pF#H!íÉm±F § naĚamž Ěgaimiisěí, Uaie#e
jc pras€m §Sřii?m F3a j§jícH žÉiĚÉcnn3 *ás!a.

TEcri N !cz{É požADÁv!aí „GAFEDERa BiÉB:=

1-JEV[šTĚ,
- rozměry jeviště - šířka mezi portán/ min  sm: hloubka od poriálu min.gm
- čemé boění vykrytí
- průGhod za horizorm
- možnost vriat do podlahy
- 3x tahy, z ±oho minitnál!iě 1 tah musí být v zadni části je±íiš€ě
- 3x iekvizi{ní sto!y, 3x bmpičku
-  2  jev. technicí-k dispozici 3,5 hocliny přecl přédstavenim   a 1  hoď. po  pĚedstavení +

pom oc při vyklác!áníjmalsiádáni Íecb nik]Í
Jevišfflí mistr: Í

2iwĚTLA:
-přédní světla (pňed oponou}:  16 x i!ťw (FHR apod.}
-portálová světla: 10 x lld^/ F{iFi apoc!.}
- kontra světka na jevíšti: 3x 1 ifl/\/ Pffi 64ap)
- z hlecliště: 1 x bodo\^é sleclóvací světlD
- profflové svět!o nad prvnfmi řadami diváků nebo pn;rií lc}že-sprcha na forbím
-průvany z levé strany jeviště zĚ] vykrývacími Šá!am* cca 3 x lkw
-ovládaná zásu\/ka ria jevišti 220V: 5x
- stroboskop nebo možnost zapQjení přes DMX{ieLli možnosí
- možnost zavěšení scénického os\/:ětiení nad je\rišíěm: cca €Olq3
"istrsvěteí.----~-`--
3.ZVUK:
2x minidiskový přehrávač s funkcí Autopause. Tóto musí pořadaťel bezpódminečně potvrdit
a chce-li tuto hru, tak je musí zajistit. Prcisím, zdůraznft. že miniclisky bez funkce Autopausa
neLze v této hře použít. Dále potřebujeme lx dynamický mikrofon, připojený do mixážního
pultu a navolený do zadních repíoduk{orů za jevištěm, kteíý si umístime u levého horizontu.
Divad!D musí být vybaveno zvukovým mixážním pultemí umožňující hrát zvuk takto: Pr\/ní
minidiskový přehrávač do hlavnich reprosoustav směrovaných do hleciiš{ě na diváky levá a
pravá strana a soLičasně do dvou zadních reproduktorů umístěných vzadu za jevištěm a
nasměrovaných přes jeviště do híediště divadla. Druhý minidískový přehrávač miisí být
nasměrován poLize c!o levéno samos{atného výkonného bočniho reprodulc[om, který musí
být umfstěn v prós{oru bóku levé §{rany jeviště z pohledu diváka tak. aby nebyl vidět a kam
též odcházejí herci během hry. Zclůrazňujeme, že bez funkce Autopausa na MD přís{rojích
nelze toto přegžtÉŽve.n_í oLÉSLhÉí
fvlistržvLikLi:'`
ZÁJEZDOVÝ ZVUKAŘ:  -------

4.DopFmvcE:   -

V Karlových Varech dne.
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