
3. D.A. ECHO prohlašuje, že Soubor DJC provede divadelní představení v prostorách
uvedených v předchozím odstavci, když název představení a termín bude označen
v objednávce, učiněné Pořadatelem a akceptované D.A. ECHO.

1.

III. Povinnost i  smluvních stran

K naplnění této smlouvy se Pořadatel zavazuje:
a)

b)

C)

-d)

9)
h)

zasilat D.A. ECHO objednávku divadelního představení, když objednávka
musí obsahovat alespoň:
- název divadelního představení
- datum a hodinu konání divadelního představení
- údaj o zajištění ubytování pro Soubor DJC a technickou podporu
- další požadavky na realizaci divadelního představení,

dále je „Objednávka“.

Poskytnout k provedení objednaného divadelního představení a k činnostem
s tím souvisejícím sál, šatny, sociální zařízení, včetně osvětlení a dodávky
tepla, vyhrazená parkovací stání v dostatečném počtu v přímé blízkosti sálu.
Současně i uzavřený sklad dekorací a rekvizit, pokud bude realizováno více
představení.
Zajistit propagaci objednaného divadelního představení všemi dostupnými
komunikačními kanály, v kulturních přehledech, na www. Stránkách
Pořadatele.
Zajistit prodej vstupenek na objednané představení
Umožnit přístup Souboru DJC a technické podpoře do všech prostor ve
specifikovaném čase cca 2,5 hodiny před zahájeném představení a
zabezpečit nerušené a volné užití těchto prostor Souborem DJC.
Zajistit zodpovědnou osobu, která bude Soubor DJC a technické podpoře
poskytovat veškerou součinnost průběhu přípravy a realizace divadelního
představení.
Zajistit na každé divadelní představení pro Soubor DJC 4 autorské volné
vstupenky.
Uhradit odměnu za provedení divadelního představeni Souboru DJC, jakož i
ubytování a dopravu Souboru DJC a technické podpory Souboru DJC.

K naplnění této smlouvy se D.A. ECHO zavazuje:
a )

.b)
0)

d )

Potvrdit či odmítnout Pořadateli bez zbytečného odkladu Objednávku,
nejpozději však do 15ti dnů od data doručení".
Zajistit realizaci divadelního představení provedené Souborem DJC podle
potvrzené Objednávky.
Zajistit technickou podporu (jevištní technici, osvětlovači, zvukaři) pro realizaci
divadelního představení.
Uhradit dopravu a ubytování Souboru DJC a technické podpory, zajištěné
Pořadatelem.

Smluvní strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro
řádné plnění této smlouvy, a to zejména si bez zbytečného odkladu sdělovat
veškeré informace, které mají vliv na plnění povinností dle této smlouvy.
D.A. ECHO je oprávněno zrušit potvrzené představení v případě následkem vyšší
moci (nemoc člena Souboru DJC, vládní opatření přijatá z důvodů způsobených
DARS CoV 2, apod.) nebude možné divadelní představení realizovat. V takovém
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