
Další smluvní podmínky

1) D.A.ECHO na straně jednó e pořadatei na straně druhó uzavřeli stnlouvu o zprostřeclkování uměleckénc
r,ýkonu za podnríntk trveclerlj,,ch rra předciiázejícístrarié. Tuto smlouvu je možrré mčnií, piipaclně se clrrhcdnor,rl

na3i:.iínl zrušeni, jen pisemnou forllou.

2) Nsdi]nou sorióástí smlouv;,, se stá.,,á tnki přílo1ra, LrpiesriLljící technické pcclmi:lkl,,",_r,stoitp*tli, V piipaclč
rreiloclLžení tčchto podrnínek se vl,stoupení neusktttečni a poíadatelje povinen uhl,a;ilt agenitiř* s.jedrranort cetrtt

paiadrr.

3 ) Llstanoverti této smloul,y pokládaj í ob* s:ratt1, za dťrvěrrlá a jako taková nebLlclott i inii zveie_inérra.

4)Pořarirtelpotl,rilísnrlcuvLtrL cbratetn jidilručí D,A,EC}-1O, nejpozclějivšak do sedmi dnťr po,iejím cbr-lržerií,

5) Octřekrre-li pořaclatel .",,vstortpení bezzávažných dcklirilovnných ciŮr,ocl:ů1 aŽ 1 kalerrriářnídell přeil i,otrilnjr:l

;rkce. jt ocvitren D,A,l]Ct,{O zaplatit 50?i, snrluvtrí cen-v. 0dřekne-li vystoupeni v den konání prríodli, ;c
povinen zaplatit celott stniuvtrí cenu,

ó) Buc,le-11 snriuvetré pt'ecisiavení ztteniožtrětttl z důvocitr ul,iší llcci bez zavirrění soubortl a obou stnluvníiil
strarr, kiel,é sntluvní stran,r,,netrrohiy piedvidat (např.riírcdrrí katastrof_v, požár, ťtnrrtí, úraz, llen]co ulnělci,,

cpidcrnir: apod.), nikoliv však nepříznivé poóasi, nialý zá.jenr o r,stupenkv a další skrirečnosti, které jslu
solióástípcdnikateiskélro lizika, mají obě stran,v pl,ár,c lil snl]t]ltv,,,otlstoupii bez dalšíclr nárokťi, Oclslouperríst
však nusi §iát písemirě a t,irLtsí být rreprodlenč doiučeno drtrhé sttaně, Soubot,-Llnrělec js povitten ir tócht,..,

sklitečt,lost, pokud nastanou,ttepr,:cileně píset,nn11 infottrrovai D,A.ECIlO,

7) Dostaví-li se soubor-umělec t,}a v!,st.rtlpení porJle této snlcuv;, a pcřadatel nedodr,ži sjerinanó smlitvní
;;r:c.linínk;-, ntťtže soubor,-unrělec oclmítnottt ri,vstoupit s tínr, že priřadatel buije r, iorrrto připacič por,inen zar1llii

sirrluvrrí síran),1 postl.lpLr jí porl}e zár,aznijch právníclr předpisů,

§) D,A.ECIIO zajistí, pakird není clolrodrruto jirralt, přícirt',cl souboru-umč]ce tek. ab"v byi sch,rpen zaójt st,é

t,ystottpeni ve sjednanorr hoclinu,

9) Prlřaclate1 zal,iióí, ab;-- 1íecist;rvení b,vio techilickl, a organizačné llci:ře přillraveno, r,četně technické]ro
p*lsonálir e cjalšich požadavků, r,l,plývajících ze zt,]ášlttíclr uttcináni iéto snlouvy, zá}ioníku práce a clalšícll
lbecriě závazných přccipisťr (napi,,nlin.2i)'C teplcta v sllle a dllšich pr"ostolách clivaclla podle technickÝcit ttoienl
a;:t d,),

l0) }]rřndatel aiipcviclá zt připacirlé ťira4, a nia;etkovó §koC1'. r,zrriklé v souvislcsti s vvstcripenínr. pckircl

neb;il,v.' pl,ťrkazné zar,iirétt"y účinkirj icíni a .iejiclr dlpror o;ien,t.

i l) D,A,[CHO jako zplostřeilkovirlel neodpoi,iclá za případnó ťlraz_v Liněicti ne,bo pontocnélto i.rersi]náiil,
zpťrsobené během ces§ ttebo tta nristě r,ystoitpení.

i2) D,A,ECI{O zajisti svoietrí k rržití huclebně dramatických clěl (tzi,, autnl,ské divadlo), Poiadate1 zai;latí
autorské cdnrěnv, K totrru pořadatel potvrtií agentui,e po skcnČeni pi,edstaveni ,,Hlášerrí o tržlrách" a ilrr:ecl;e
přeclá vedoucinrr: sottbot,u, Dále pcřadatel potl,rdí úcia_ie rra tiskopisu ,,Pctvrzetti o rea}izati půťaclu" a iež je.j

přeciá veclouciltlu sortbot,u. Oba tiskopis,v nrrrsí být opatřel]|v podpisern oprál,něnóhc zástupc§ pořadatele ;L

razítkenr, Na základé tóclrto doklaCťt birde provcclen0 finančtlí r,,vrcvnáni,

13) Pořarlate1 zajistí, abv bcz piedcIrozílro sculrlasu sctlti..,:rti-ttmělce nebyly pnř,izovárry obrazové či zvrikové
z_áznanry unrěleckýcli výkonťi rrebrl plovlidčnr,;ejich přcrtr--,s) s l,i,jinrkou případů dor,"llený,ch zákonenr, Totéž
platí o fotografování.

l4) Uzavíeni této snllouvl,nezlravrtie pořaclatele pc.r,ilrtrosti hlásit, er";itt. žáciat o povolení vystoupení pi,is}Lršrró
,iřacl.v- pocile pr,ávně obecně platných píeclpisťi


