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(dále jen „P0řadateI")

a 

Z.s. TAP (zřizovatel kapely The Tap Tap) 
jednající: Simonem Ornestem 
se sídlem: Na Pankııáci 13, Praha 4, 140 00 
ICO: 26517213, DIC: CZ 26517213 
Baflkøvní Spojení 
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 11475 

(dále jen ,,účinkující") 

(společně také ,,Smluvní strany") 
na straně druhé uzavírají tuto 

Smlouvu 0 vystoupení 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Za podmínek V této Smlouvě uvedených se účinkující Zavazují vystoupit se svým hudebním programem v 

rámci programu koncert, organizovaném pořadatelem. 
1.2. Datum vystoupení: 25. 6. 2021 
1.3. li/lísto vystoupení: Amfiteátr na Horečkách, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
1.4. Caso\ıý harmonogram: 

Příjezd kapely -18:00 
Zvuková Zkouška -19:00 
Začátek vystoupení -20:00 
Konec vystoupení -21:00 

ıv 
2. Závazky ucinkujícího 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Účinkující se zavazuje dodržet časový harmonogram. 
Ljčinkující se zavazuje vystoupit S programem v délce 60 minut 
Učinkující se zavazuje uskutečnit Svůj program svědomitě a ve Standardní kvalitě. 
Učinkující se zavazuje převzít odpovědnost za případné hmotné škody způsobené při jeho vystoupení 
vinou účinkujícího na nástrojové aparatuře a Zařízení Zajištěných pořadatelem. 

3. Závazky pořadatele 

3.1. Pořadatel se zavazuje uhradit účinkujícímu honorář ve výši: 80.000,- Kč + DPH dle platných sazeb 
k datu zdanitelného plnění 
- cena Zahrnuje: honorář skupiny, profesionálních hudebníků, Z\/ukaře, moderátora, řidiče. 
- k ceně budou přičteny náklady za pohonné hmoty ve výši 20 Kč/ 1 km + DPH dle platných sazeb 

k datu zdanitelného plnění 
Honorář bude převeden na bankovní účet Z. S. TAP na základě dodané faktury. Fal<tura má splatnost 14 
dní od data prokazatelného doručení pořadateli a bude vystavena po uskutečnění koncertu. 

3.2.
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3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 
3.10 

3.11 

3.12. 

3.13 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Pořadatel zajistí veškeré podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví účinkujících v souladu S 
obecně závaznými právními předpisy. Pořadatel zajistí teplotu na jevišti min. 18°C. 

Pořadatel zajistí technické zajištění akce. Za tímto účelem se s dostatečným předstihem seznámí 
se stage plánem a ostatními technickými požadavky účinkujícího, které jsou dostupné ke stažení 
na: http://vvww.thetaptap.cz/#lkapela/objednejte-si. Požadavky na oz\/učení bude pořadatel 
S dostatečným předstihem konzultovat se zvukařem skupiny, jehož kontal<t je uveden ve stage plánu. 
Pořadatel se zavazuje Zajistit pořadatelskou službu. Pořadatel zajistí krytý prostor min. 3x3 metry pro 
prodej CD, triček a Ostatní merchandising kapely a stůl/stoly O minimálních rozměrech 1 x 3 metry a 2 
židle. V případě problémů se zajištěním prostor a vybavení pro prodej kontaktuje pořadatel nejpozději 1 
den před vystoupením zástupce účinkujícího na e-mailo 'ch adresáchz nebo 
‹ nebo na telefonním čísle 
Pořadatel zajistí 2 osoby k vykládání nástrojů při příjezdu Skupiny a merche a totéž po skončení 
koncertu. 
Pořadatel zajistí bezbariérovou, prostornou a pohodlnou, uzamykatelnou a vytopenou šatnu (pro cca 25 
osob) včetně bezbariérového WC. Pokud šatna nebude přímo u podia, pořadatel zajistí přímo u podia 
bezbariérové mobilní WC. 
Již při příjezdu skupiny pořadatel do šatny (Zázemí kapely) zajistí 10x perlivou vodu (1,5 I) + drobné 
občerstvení pro cca 25 osob (obložený talíř, 1x termosku S kávou, 1 x termosku S černým 
čajem, 1 x termosku s ovocným čajem, nádobí, cukr a mléko). 
Pořadatel zajistí při vystoupení neperlivé vody (10x 1,5l nebo 20× 0,5l) na podium. 
Pořadatel se zavazuje vyhovět připomínkám kapely k používání kouřových efektů a pokusí se omezit 
kouření v sále. 
Pořadatel je povinen vypořádat závazl‹y s OSA. Na vyžádání pořadatele může za poplatek 5.000,-Kč 
Zajistit vypořádání závazků vůči OSA účinkující. 
Pořadatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu nepořídí, nebo nenechá pořídit zvukový, ani obrazový 
záznam vystoupení, případně učiní odpovídající opatření, aby Záznam nebyl pořizován třetí osobou. Za 
porušení podmínek této smlouvy se nepovažuje pořizování záznamů koncertu návštěvníky koncertu na 
jejich mobilní Zařízení, byť pořadatel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí (forma upozornění atd.), aby 
takové Záznamy pořizovány nebyly. 
Pořadatel se zavazuje poskytnout bezplatný vstup do prostoru vystoupení osobám doprovázejícím 
účinkujícího, jejichž počet však nesmí překročit počet členů skupiny (účinkujícího). 

4. Nekonání a odřeknutí vystoupení 

Neumožní-li pořadatel V důsledku neodvratitelné události, ležící mimo smluvní strany (přírodní katastrofa, 
epidemie, válečný konflil‹t, úřední Zákaz apod.), účinkujícímu provést své vystoupení v souladu s touto 
smlouvou, zaniká účinkujícímu v plné výši právo na dohodnutý honorář. 
Nezajistí-li pořadatel ozvučení a aparaturu dle stage plánu, dostatečnou velikost podia, bezbariérový 
přístup na podium, nebo některý Z ostatních požadavků, uvedených v části 3 této smlouvy, má účinkujícı 
právo na místě odstoupit od Smlouvy S nárokem na honorář. 
Vznikne-li na základě neodvratitelné události (přírodní kalamita, vážné onemocnění, úraz, úmrtí,...) 
překážka na straně účinkujícího, která mu neumožní v souladu S touto smlouvou provést své vystoupení, 
zaniká účinkujícímu v plné výši právo na dohodnutý honorář. Pořadatel v takovém případě není oprávněn 
po účìnkujícím požadovat náhradu škody, která mu vznikla v důsledku neuskutečnění vystoupení. Výše 
uvedené platí pouze za podmínky, že účinkující pořadatele o překážce bez prodlení vyrozuměl a její 
existenci řádně doložil. 
V případě, že účinkující odstoupí od této smlouvy Z důvodů neuvedených v čl. 4.3 a toto odstoupení sdělí 
pořadateli nejpozději 30 dnů před termínem akce, není pořadatel oprávněn požadovat po účìnkujícím 
náhradu nákladů, které mu S organizací akce vznikly, ani náhradu jakékoliv jiné škody. V případě 
odstoupení od smlouvy Z důvodů neuvedených v čl. 4.3 po tomto datu, je účinkující povinen uhradit 
pořadateli veškeré náklady, prokazatelně vzniklé v souvislosti s organizací akce do data oznámení 
odstoupení od smlouvy, maximálně však do výše honoráře, sjednaného v této smlouvě. 
Pořadatel může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu nejpozději 30 dní před vystoupením. Zruší-li 

pořadatel vystoupení Z důvodu neuvedeného v čl. 4.1 po tomto datu, je povinen účinkujícímu uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 °/0 Z celkové částky honoráře. Oznámí-li pořadatel účinkujícímu Zrušení 
vystoupení Z důvodu neuvedeného v čl. 4.1 méně než 48 hodin před vystoupením, je povinen vyplatit 
účinkujícímu smluvní pokutu ve výši plného honoráře.
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5.1. 
5.2. 
5.3. 

5.4. 

5.5. 

V Praze 

_ _ _ _ _ _____ Í _ _ 

5. Závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu a její podmínky lze měnit pouze dohodou obou stran v písemné formě. 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, Z nichž jeden obdıží účinkující a jeden pořadatel. 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (dále jen "Zákon O registru smluv"), ve 
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede v souladu se Zákonem pořadatel. 
Tato smlouva je uzavírána ve smyslu § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občansl‹ý Zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku. 
Doložka platnosti právního úkonu podle §41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení), ve Znění 
pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené touto smlouvu bylo v souladu S usnesením Rady města 
Frenštátu pod Radhoštěm č. 24/2/RM/2018 Ze dne 21.11.2018 schváleno starostou města Frenštátu pod 
Radhoštěm. 

dne /í Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne ........ 

Město Frenštát pod Radhoštěm 
nám. Míru 1 

'ífiifle Q! Frenštát pod Radhoštěm 
zu): 00297852, DIČ: CZ00297852 
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38. ‹ı- Sax 6 '_' G ' _ 
mm; ,---- PADOZ BASSiłne _-_; . 9 @CONGAS 0 Amaıčıflırcoıo 

M001 SAMPLřR 
DHARAB _ UKA DJEMBE 02 0 ` VOC 03

_ VQC 01 0.9- PAD D3 BONGOS 01O 
DJEMBE 0! 

i * O Ašusıancoz, ' O FLOOHTOMS 92 TAMBURINA HAND voc VOC 
__ 0 PERCUSSIONS. ıı. PADOS ROTO 

vocı 04 VÚC 05 

_K vysmupęnłpoflebujeme; Ý J Ť - 45 minutovou zvukovou zkoušku 
- zastłeiené pódium min. 8 x 6 rnetrů S bezbariérøvým nájezıdem - 10 żłđliibez opérek na ruce) na pódiu 
- zaflšınf pro úcinımjxš prøsıømøfl samu 5 bezbnrıêrovýın prısnıpem ıwc - občerstvení pro účinkující a asłstentyüca 25 osob] 
- stůl cca 120 K 50 cm Lmılsiêırý fldopros-'tl'-ed hlediště pro vlastni mixpuľr Skupiny {mixpuIt YAMAHA (3.5 + Stagebox) 
- přívod 23OVz pódia ke stolu S mixpultvem 
-- Irabeâ CAT 5{R| 45 ethemet) Z pódia I: mixpultu 
» kapela si nevozf žádné słgrıalové ani síťové 230V kabeiy (zajistí dodavatel zvukové technăkyłä - v případě Open-air akce Zastfešenl prostoru S mixpuârem 
- 2 techniky, kteri propojí vše na podiu podle Stagepłánu 
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36. 

- V každém připadá kontaktujte mistra zvuku skupiny! 
4× cond.MIC + 10x stojan 

propodmbnějšlinfomıacekonrakrujrepmsàn: 4 łines DJ. + 4 JACKS 
px Svatopluk Vo lř zvukař celkem: 37 input: 

(vlastni MIC, vlastni 0.1.3 -pfivezesí Řnpeła TIT
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02.Ĺ SN ›ìu=ı{vıaSmıMıc; 

(El H-H* CUND + MłC stand 
04.1 T01 XLR(v|aStnI MIC) 

05.1 FI' ícı.R(vıa5mıMıC: 

06.1 O.H. ĚOND -;› M!C stgnd
3 

07. M001 D.I. + JACK cable 
08. PAD O2

Ý 
DJ. + JACK cabăe 

09. ı›Aì›03
3 

DJ. + JACK cabłg 
10. 

Íenbsazeyıo 

H. M905. D.|. + JACK cable 
12.? ' KEYOŽL xınıvıasm: D1.ı_ 

13.7 - KEYO! R x.ıR(vıasınıD.:) 

14-Ĺ_ FLUTE xLRçvıasrnıMıg_ 

15-Ĺ xìınıvıasını MIC) 

16.- 
SAX 
TQBA ignıvınzťnı Mıq 

17.1 FLOOR TOMS Xì.R(VIa5ml MIC) 

ısg PERCUSSIONS RGTO XÍRKVIBSIHI MIQ 
19.- Dıìmaıšoı 

3' Ť 
xuflvıasını Mıq 

20.- Ammšmcoı [GND + M!C Stand 
21.1 DJEMEBE 02 _ _ 

xınwıašmı MIC) 

22.;
3 

DHARABUKA Xì_R(vlaStnI MIG 
23.- BONGOS oı

3 

xınflvıasmı Mıg_ 
24.- AAABIENT C 02, TAMBURINA , 

CDND + MìC Stand 
25.1 CQNGAS Í Xtflvlastnl Mıq 
26.- BASS line Xi.R(VI35[flI C0mb0} 
27.- HANĎ VOC

Ý 
(vlastní MSC) + MIC Stand 

28.- vćícoı . 
xuąvıasını MıQ_+ MIC :ranč 

2/9.3 VDC 02 icınıvıasrnı Mıc) + Mıc nana 
30.- VOC 03 icıngvıaflmı MIC) + MIC stand 
31.- VOC 0\4{SQeaka“nˇ) i‹Ln_(vhsı:nı MIC) + Mıc Stand 
32.- VOC 0S(S|łeak.ef} XLRMHSIHÍ MIC) MIC Słanđ 

33.1 SÁMPLER L .

+ 
Qíuıçvıasını D.ı}_ 

34.- SAMPLER R _ 

KEY 02 L 
xu‹1vıasınıD.ı)_ 
›‹Lmvıa5rnıD.ı) 

35. 'I- 

šôi 
__- KĚ'ı'02R ÍLB_(\IlaStflÍ Dj) 

38. Iz“ 
KE] 03 L 
KEYD3 R 

XLR(vlaStnł DJ}_ 
Ý ›ŠLR(íıasınıD.n _ 

41 4:4:›nI.:I.MI!l1 + 101 siııjarı 
4 lines D3. + 4 .IACKS 
celkem: 3? Inpıfls 
hrlasınl MIC. vłasınđ D. L] - přiveze sí kąoeía ITI' 

pro podmbnější informace kontdrmjtepmsùn: 
p. Svaıtophık Vojíf, ıvukał
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Technické podmínky 
eˇ'ˇi'i“*5š. 

_ _ _ __ _ stuìflz B! za IWH! K vystoupeni v delce 45 - 60 minut potrebujeme: 
1 . Hođinovou zvukovou zkoušku. 
2. Zastřešené pódium. nejméně 6 m (hloubka) x 8 m (šířka), S bezbarièrovým năjezdem: 

na 1 cm výšky podla, 4 cm délky protiskiuzového nájezdu, minimální šířka 80 cm. 
3- Ozvučení -viz Stageplan + odpovídající osvětlení. 
Q. 1 0 židli (bez Opěrek na ruce) na podiu. 

li I Ý 3 I II 5. Kva slim zazemı pro ucinkujici (prostornou šatnu). 
6- Občerstvení pro účinkující a asistenty (cca 25 osob) při příjiezdu V Zázemí kapely. 

Zvuk 
V zájmu zachování Standardní kvality vystoupeni The Tap Tap účinkujeme \rýiˇır“adné 
S vlastním zımkzařem, který náš cızv učí na Vámi zajištěné aparatu ře (viz Stage plan). 

Merchandising 

Na náš merchandísing potřebujeme Samostatný Stan 0 minimálních fozıněredı 3 x 3 In, 
umístěný V ohìasti před pođiem (po levé či pravé straněì, k němu dva beer Sety 
(2 stoly 2 x 0,5 nı a 4 lavice) a dva lidi, kteří merdı pomohou vyložit. 
V případě nejasnosti či problémů kontaktu 'te 
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