
GEDUR Production, spoL s r. o., Trnavské mýto č. 7,831 03 Bratislova

ZMLUVA o SPRoSTREDKoVANĺ DMADELNÉHo PREDSTAVENlA

uzatvorená medzi GEDUR Production, spol. s r.o. V Bratislave (ďalej iba hosťujÚci súbor)
DoM oDBoRoV - lsTRoPoLlS, Trnavské mýto t. 1

831 03 Bratislava,
Mgr. Rudolf Geri, Milan Vincourek - konatelia
lto: 35836521 lČ opn: s}ę021671421
TATRABANKA, a.s.,

a

usporiadateľskou organizáciou: Východočeské divadlo Pardubice
U Divadla 50
53162 Pardubice
česká republika
Mgr. Petr Dohnal - riaditeľ
lČo: 00088358 Dlt: CZ00088358

v zastúpení:
registrácia
Bankové spojenie:

v zastúpení:
registrácia

Názov predstavenia

Miesto konania:

Termín

Počet predstavení

MANDARĺNKoVÁ tzBA

Východoěeské divadIo Pardubice

9.2.2017 (štvrtok) o í9.00 hod'

1

Dohodnutá cena predstavenia: 52 000'_ czK_ cena predstavenia
+ alikvótna čast' ubytovania
+ alikvótna čast' dopravy
+ autorské odvody r ztžby

Usporiadateľ sa zaväzuie uhradit':

DohodnutÚ cenu za predstavenie v celkovej tiastke: 52 000'_ korún ěeských + alikvótna časť dopravy
a ubytovania + autorské odvody do 7 dní od uskutočnenia akcie

Usporiadateľ sa d'alei zaväzuie:

1.Sprístupnit' javisko o 15:30 h na stavbu scény, kÖomu poskytne 2 pomocníkov na vykladanie dekorácie,
ako aj na nakladanie po predstavení o 2í:30 h.

2. Zabezpečit' sÚhlas všetkých potrebných orgánov k uskutoěneniu predstavenia.

3. Zabezpeěiť na vlastné náklady účelnú propagáciu.

4. V deň predstavenia zaistiť na vlastné náklady usporiadateľskÚ sluŽbu: kontrollrov vstupeniek, uvádzačov,
šatňu pre hostía poŽiarnu sluŽbu _ počet týchto pracovníkov podľa potreby.

5. Potvrdiť klpiu zmluvy a do 7 dnívrátit'

Technické poŽiadavkv:

a) ěisté a suché javisko s nepoškodenou drevenou podlahou s rozmermi minimálne í0 x 6m .

b) čisté a vyprázdnené priestory za javiskom a čisté šatne pre 2 żeny a 2 mużov s dostatoěným počtom
stoliěiek, vešiakov, sprchy a sociálne zariadenia pre účinkujúcich
c) vo všetkých priestoroch podľa predchádzajúcich bodov, teplotu minimálne í8 stupňov C..
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d) dať k dispozĺcii svetelnú aparatúru týchto parametrov:

_ í2 svetelných okruhov a bodových svetie!
- predlŽovacie káble
_ 4 x í000 W reflektory nad javiskom
_ svetelný pult s pamäťou na 12 okruhov

e) dať k dispozĺciizvukovú aparatúru týchto parametrov:
_ zvukový pult s min.3 stereo a 4 mono vstupmi

Prosíme zabezpeěit'spojenie zvukovej a osvetľovacej kabíny _ zvuk a svetlo robĺ jeden človek lll

Všeobecné podmienkv:

í. Usporiadateľ mÔŽe od zmluvy odstÚpit':
a)najneskôr 30 dní pred termínom vystÚpenia, v tom prĺpade hradí preukázateľne vzniknuté náklady GEDUR

Production, spol. s r.o.
b)menej ako 5 dní, hradí celÚ sumu uvedenÚ v zmluve.

2. Ak sa predstavenie neuskutočnĺ vinou GEDUR Production, spol. s r. o, uhradĺ odberateľovi (okrem
odÔvodnených prípadov) preukázateľne vzniknuté náklady pri príprave predstavenia'

3. odÔvodnený prÍpad zruŠenia predstavenia je na strane usporiadateľa Živelná pohroma, príp. rozsiahla
deštrukcia miesta konania programu. U hosťujúceho súboru je odÔvodnené zruŠenie v prípade ochorenia
alebo úmńia člena súboru (prĺpadne úmrtia najbliŽšÍch rodinných prĺslušníkov). DÔvodom na zrušenie nie je
nezáujem publika (nĺzky počet predaných vstupeniek), prípadne zlé klimatické podmienky a podobne (okrem
prípadov dopravných kalamÍt). odÔvodnené prípady treba včas oznámiť zmluvnému partnerovi.
V prĺpade oneskoreného oznámenia si mÔŽu partneri uplatňovať nárok na úhradu vzniknutej škody.

4. GEDUR Production spol. s r.o. je oprávnené svĄe zäväzky a pohľadávky postÚpĺť na tretiu osobu aj bez
predchádzajÚceho písomného súhlasu

5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. o prĺpadných sporoch bude rozhodovat'
okresný súd v Bratislave l.

6. Pripomienky, dodatky do zmluvy mÔŽu byt'vykonané iba pÍsomnou formou a platnosť nadobúdajú aŽ
súhlasom zmluvného partnera.

okrem toho usporiadateľ zabezpečĺ:

í.Uvoľnenie prístupovej cesĘ pre vykladanie a nakladanie dekorácie na javisko a moŽnost' parkovania pre
nákladné vozidlo a 2 osobné automobily hosťujúceho súboru.

2.Usporiadateľ zodpovedá za dodrŻiavanie zákazu zaznamenávania predstavenia akoukoľvek formou záznam
obrazu a zvuku (mg, video, film a pod.) pokiaľ to nebude vopred prerokované a odsúhlasené producentom.

Záverečné ustanovenia:

1.GEDUR Production, spol. s r.o. si vyhradzuje pre svoje potreby 4 kvalitné miesta pre hostí .

V Bratislave: 12. 12. 2016

Podpisy zmluvných strán

GEDUR Production, spol. s r.o Východočeské divadlo Pardubice

Vybavuje: Milan Vincourek, teľfax: 02/55410223' mobil:
Adresa: GEDUR Pľoduction, spol. s r. o., Dom odborov, Trnavské mýo č. l, 83l 03 Bratislava

Ę4"'l g"!!ľo€gq!.. Ł internet: www. gedur. sk


