
Agentura TRDLA ss.o.

SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU

Novoměstská kulturní zařízení zastoupená ředitelkou Mgr.et Bc.Veronikou Teplou
Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě DIČ: CZ00372854 I dálejen pořadatel I
a
Agentura TRDLA s.r.o. zastoupenajednatelem Alešem Trdlou
Pražská 15, 370 04 České Budějovice DIČ: CZ26051044 I dálejen agentura I

Agentura prohlašuje, že je oprávněna zastupovat níže uvedeného umělce a zavazuje se
uskutečnit pro pořadatele vystoupení — program v následujícím rozsahu a podmínkách.

Název programu: JAKUB SMOLÍK
Účinkující: Jakub Smolík s dopr. skupinou a vokalistkami
Místo, datum a hodina vystoupení: Kulturní dům, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

10. února 2023 — 19.00 hodin
Příjezd techniky: 13.00 hodin
Příjezd souboru: 16.00 hodin
Zvuková zkouška: 16.30 hodin
Délka trvání vystoupení: cca 160 minut s přestávkou
Ozvučení: zajišťuje agentura
Světelné zabezpečení: zajišťuje agentura v součinnosti s pořadatelem
Ubytování: zajišťuje pořadatel - 1 x 1 lůžkový se snídaní
Dohodnuta cena za vystoupení: 81 600,-KČ + DPH
Způsob platby: bankovním převodem na záldadě faktury

Pořadatel se zavazuje uhradit dohodnutou Částku po obdržení faktury 6 dnů před konáním akce.

Další dohodnuté podmínky:
Agcntura předá pořadateli podklady k propagaci, repertoárový list k ohlášcní pořadatele pro OSA, zajistí včasný příjeM souboru
a dodrží veškeré požadavky pořadatele pro vystoupeni včetně ukončeni zvukové zkoušky tak, aby nebyl narušen řádný chod
koncertu. Pořadatel se zavazuje, že zajistí uveřejnění sponzorských firem, jež jsou součásti producentských aktivit agentury
a jejichž reklamní poutače za tímto účelem včas obdrží. Jiné sponzorské aktivity ani pořizování zvukového a obrazového
záznamu nesmí pořadatel realizovat bez souhlasu agentury. Pořadatel zaJIsW na své nákIa4y pro techniku - viz 2. strana
s_ony,, 3.azsmytšay a občentvenďpro úČIn*uJďcJ (10 osob) - nápoje - voda Ilz 0,5 I neperlivá, cola, džus, káva, 1*110 -

hověrjguléi nebo kukcďčl vepfové IVzeČky s bagetkam4 pizza akL na běžné úrovni
Odstoupení «1 smlouvy je možné, pokud není uvedeno jinak, dojde-li k nepředvídatelným událostem I onemocnění umělce,
úmrtí ‚ živelná katastrolk apod. I Tím nevzniká nárok na finanční náhradu ani jedné straně. Dojde-li k porušení smlouvy
prokazatelně vinou agentury má pořadatel právo požadovat uhradit veškeré náklady spojené s přípravou vystoupení.
V případě zrušení smlouvy ze strany pořadatele má agentura nárok na zaplacení 70% z uvedené Částky. V případě odstoupení
od smlouvy pořadatelem méně než 40 dní před začátkem vystoupení je povinen druhé straně uhradit 85% z uvedené ceny.
Změny Či jiné doplňky včetně rozšíření služeb týkající se uvedeného programu mohou být provedeny pouze písemným
dodatkem na podkladě předchozí dohody obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Na vše
osamí, co není zahrnuto v této smlouvě se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

České Budějovice dne 13. Června 2022 Nové Město na Moravě dne 11. Června 2022
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