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1. Pofadatelem - odbératelem a 2. Agenturou

Dm déti a mlédeie Agentura HARLEKYN s.r.o.
Praha 10 — Dm UM Véclav Hanzliéek, jednatel
Roman Urbanec, feditel Jarnikova 1875/14
Pod Straénickou vinici 23 14B 00 Praha 4
100 00 Praha 10 I00: 27196631 DIC: CZZ7196631
1C0: 45241945 DIC:

( déle jen pofadatel ) ( déle jen agentura )

Vystavené v Praze dne: 05.04.2019 01510 smlouvy: 6/19/15

I. Piedmét smlouvy: Uskuteénéni pofadu

VIM, 22 Vié, 2E VIM... R.Giordano a R.Sonego
Hofkosladké komedie 0 tom, jak si udriet iivé manielstvi.
Hraji Simona Staéové, Michal Dlouhy, Vasil Fridrich nebo Petr Vanéura,
Andrea Dakové. Reiie a prava Vladimir Strnisko.

Dodané plakéty: 5 ks
Datum, hodina a misto konéni:
23.05.2019 19.30 Divadlo U22 / K Sokolovné 201/0 PRAHA 22-Uhiinéves

II. Cena za poiad
Pofadatel uhradi po uskuteénéni sjednaného pfedstaveni na zékladé vystavené
faktury a ve lhté ve faktufe uvedené ééstku
na eet agentury.
Cena je za pofad. Autorské odmény hradi pofadatel Dilii z celkovych hrub9ch
trieb véetné pfedplatného + provize Dilia, bankovni v91ohy, DPH.

III. Souéinnost poiadatele
Uskuteénéni pfedstaveni potvrdi pofadatel podpisem vedoucimu souboru.

Daléi ujednéni:

Pofadatel déle uhradi na éet fakturu na ééstku 2a provozni zajiét
Doprava je zahrnuta v cené za pofad.

Poiadatal zajisti tyto technické podminky: Svétla na jeviété, horizont a boéni
vykryty, v PORTALE 2x STOLY na rekvizity, LAMPICKY k orientaci, 2 x stojanovy
VESAK, stojanovy POPELNIK, 2x stmivaci zésuvka na svétla, 2x zésuvka elektro,
MISTN1 TECHNIKA cca 3 hod.pied zaéétkam piadstaveni /3 lidi pro no§eni scény
-NUTNE, jeviété, zvuk, svétlax, 2x PEHRAVAC na MINIDISK a 1x PREHRAVAC na CD
propojené na reprobedny v séle, JEVISTE minimélné 8,5 m Eifka a 6 m hloubka,
PRAKTIKABL 2X1m a vyéka 50-60cm, 2x EATNA s hygienickm vybavenim —TEPLO pfedem.
Délka s piestévkou cca 2 h 15 minut. 8x volné pfistavky pro agenturu.
Dopravce a technik agantury

IV. Zévéraéné ustanovani
Smlouva mé dvé strany a je vyhotovena ve dvou exempléfich, po jednom pro kaidou
smluvni stranu. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou 'véeobecné podminky'
na strané 2, bod V. Pofadatel zévazné potvrzuje svoji platebni schopnost k hradé
v§ech poloiek v uzavfené smlouvé a dodrii splatnost vystavené faktury. V pfipadé
nedodrieni terminu splatnosti faktury uhradi pofadatel agentufe navic dohodnutou
smluvni pokutu ve v§§i z fakturované ééstky 2a kaidy den prodleni platby
Zaplacenim smluvni pokuty nezaniké prévo agentury doméhat se ékody v plné v9§i.

Agentura Harlekyn s.r.o. bere na védomi, 2e Smlouva mie bYt po jejim podpisu
pofadatelem, zvefejnéna v Registru smluv dle Zékona o registru smluv
é. 340/2015 Sb. Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovaiuji za obchodni tajemstvi s vyjimkou uvedené ceny a udéluji
svoleni k jejich zpfistupnéni. Smluvni strany jsou si védomy, 2e pfebiraji
osobni daje a potvrzuji, 2e pfi jejich ochrané se budou fidit
Nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.
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V. Véeobecné podmlnky

Platl od 1.1.2019 do odvoléni pro vSechny pofady Agentury Harlekfm

1. Urnéleo-soubor 5e dostavl na misto vystoupenl véas. tj tak. aby byl schopen zahajit své vystoupenl ve sjednanou dobu.
Umélecky vykon provede svédomité a v oelém sjednanérn rozsahu.

2. Objekt konéni akce je pojiétén pro pi‘lpad havérie. V ppadé. 2e objekt konénl akce pojiétén pro pi‘lpad havérie nenI.
ppadné nahrady poskytuje poi‘adatel. Poi‘adatel a Agentura neodpovidaji za ppadné than a majetkové ékody
éinkujicich cestou.
Hostujlci soubor (Uéinkujicl a technici} budou dbat na poiérnl ochranu ve smyslu Zékona 133/85 Sb. ve znéni pozdéjéich
pi‘edpis. Vyhlc. 246101 8b.. tzn. budou respektovat poiérné-bezpeénostni zafizenl (unikové cesty. vychody apod. Hostujici
soubor (déinkujlcl
a technici) ruéi 2a 10. 2e jeho vlastni technické a elektronické zafizeni. poutivana béhem pfedstaveni. jsou bezpecna a
splujl poZadavky pfisluénych pfedmétovyich pfedpis a norem.

3. Pofadatel zajistl. aby pi'edstavenl bylo I‘édné pi‘ipraveno p0 slrénce spoleéenské. technické. bezpeénoslnl a hygienické.

4. Pofizenl obrazovych éi zvukovich zéznam umélecky‘rch vikon nekomerénlho charakteru pofadatelem nebo
akreditovany'rm novinafem pro inteml poti‘eby pofadatele Je moiné pouze p0 pi‘edchozim svolenl urnélc pied pfedstavenim.
Pofadale! zajistl. 2e bez pfedchozlho svolenl Agentury nebudou béhem akce pozovany obrazové, Ci zvukové zéznamy
uméleckich vykon ani nebudou provédény jejich pfenosy. vyjma ppad povolenych zakonem, a bude 0 tom informovat
pfedem divéky.

Agentura udéluje poi'adateli souhlas k pouiitl fotograi a videa z webovjch stranek Agentury za eelem propagaoe akce.
Agentura prohlaéuje, ie vypofédala autorské préva.

5. Buds-Ii smlouva vypovézena do 7 dn pi‘ed sjednanym vystoupenim ze strany:
a} poi‘adatele. uhradl poi'adalel Agentui‘e polovinu ze smluvni castky.
b) umélca—souboru, uhradi uméleo-soubor pofadateli a Agentufe v tomlo pfipadé polovinu vzniklych néklad na pi‘edstaveni.

Bude-Ii smlouva vypovézena ve Ihté kratSijak 7 dnL’J pi‘ed sjednanym vystoupenlm ze slrany:
a) pofadatele. uhradl poi‘adalel Agentufe smluvni ééstku v plné vyéi,
b) 2e strany umélce-souboru, uhradl umélec-soubor poi‘adateli a Agentufe vzniklé néklady k pi‘edstavenl.

NeuskuteénI-Ii se sjednané vystoupenl bez pfedchoziho vypovézenl smlouvy vinou:
a) poi‘adatele. uhradl poi‘adatel Agentui‘e celuu smluvnl castku za vystoupeni lmirno dvody v bodé 6.].
b} umélce-souboru. uhradl umélec-soubor pofadateli a Agentufe vzniklé néklady k piedstaveni Imimo dt‘wody v bodé 6L

6. Bude-Ii vystoupeni znernoinéno v dsledku nepfedvidané udélosti éi neodvratitelné udalosti. leilcl mime srnluvnl strany
napi‘. prodnl katastrofa. epidemie. havarie. arednl zékaz. vainé onemocnénl blena souburu nebo umm v rodiné etena
souboru: zména v obsazani
v divadle apod.. mail obé strany prévo ad smlouvy odsioupir bez néroku na nanénl nahradu skody, pokud se nedohodnou
jinak.

7. Nepflznivé potasl. maly zéjem o vstupenky apod. nejsou dvodem k odstoupeni od smlouvy. Pokud bylo vystoupeni
plénovéno na prodnl stanoviété. je v zéjmu paradatele rnit pi'i nepfiznivém poéesl zajiéiéné néhradnl kryté prostory.

B Uméleo—soubor zplnomocnil Agenturu, abyjeho jménem sjednévala vystoupenf. uzavirala a podapisovaia k nlm smlouvy
a dodatky smluv a vyaétovala a prevzala sjednanou odménu a néhrady.

Pfi propagaci poi‘adatel uvede AUTORA. PREKLADATELE, REZISERA. produkce Agemura HARLEKYN. HERECKE
OBSAZENI.

Poi‘adatel vrail Agentufe potvrzenou smlouvu do 5 dm’l od doruéenl nebo zaéle Agentui‘e ppomlnky ke smlouvé nebo
zménu svého rozhodnutl k pofédanl akce.

Doruéovacl adrasa agentury (provozovna) Agentura HARLEKYN s.r.o., Svehlova 546. 391 01 Sazimovo Ostt I.
- pokud motno zaslat [aka obyeejny dopls nebo zaslat e-mailem na

Agentura HARLEKYN s.r.o. PORADATEL — odbéraiel




