
AGENTURA SEPTEMBER - Ján ŽiakTř. T. Bati 190, 760 01 Zlín, tel.e-mail: 

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
Ján Žiak - Agentura September  (dále jen Agentura)Tř. T. Bati 190, 760 01 ZlínIČ: 70466033, DIČ: CZ7006218076Bankovní spojení: ČSOB Zlín, č. ú. Registrace: Živnostenský úřad Zlín, pod č. ZL-L/1167/01-F, ze dne 22. 8. 2001
Město BílinaKulturní centrum Bílina, org. složka Města Bíliny (dále jen Pořadatel)Břežánská 50/4, 418 31 BílinaIČ: 00266230(umístění org. Složky Želivského 54/7, 418 01 Bílina)Jednající Martinou Tuháčkovou, vedoucí org. složky

Předmětem smlouvy je zajištění vystoupení zpěvačky KRISTÍNY s kapelou na akci„Den horníků 2017“, která se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 17.30 hod., místo akce:Letní amfiteátr Kyselka, BÍLINA okr. Teplice
Povinnosti Agentury zajistit:
· vystoupení zpěvačky ve výše uvedeném termínu a čase
· dopravu účinkujících a nástrojové aparatury
· vystoupení v rozsahu cca 60 min.
· odpovědná osoba za Agenturu: Ján Žiak, tel.
Povinnost Pořadatele zajistit:
· podepsání a zaslání naskenované smlouvy na mail Agentury do 5. 5. 2017
· příjezd a parkovací místo pro 4 automobily v blízkosti zázemí
· min. 3 lidí na pomoc při vykládání a nakládání nástrojové aparatury kapely - v případěnedodržení je Pořadatel povinen zaplatit pokutu 10.000,- Kč
· prostor pro kapelu min. 7 x 5 m (šířka x hloubka) na zastřešeném, vyvýšeném profi pódiu
· nazvučení kapely kvalitním a dostatečně výkonným profesionálním aparátem a zkušenýmzvukařem dle přiloženého stageplanu (k pultu máme vlastního zvukaře)
· praktikáble pod bicí o rozměru 3 x 2 m (šířka x hloubka), výška 30-50 cm
· cca 45 min. prostor na přípravu a zvukovou zkoušku kapely
· kvalitní osvětlení vystoupení ve večerních hodinách - statická světla min. 12 ks,inteligentní světla min. 8 ks, hazer s náplní + ventilátor + osvětlovač
· SAMOSTATNOU uzamykatelnou šatnu pouze pro Kristínu s kapelou k dispozicinejpozději 2 hod. před vystoupením, se sociálním zařízením v blízkosti pódia bez přístupudiváků, vybavení šatny = stoly, židle, větší zrcadlo, osvětlení, nealko nápoje (neperlivévody, džusy, káva) a občerstvení pro 8 osob
· ZÁKAZ VSTUPU všech nepovolaných osob na pódium, do zázemí pódia a do zázemíšatny + neustálá a dostatečná ochranka na hlídání pódia
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· uhrazení všech poplatků z vystoupení vyplývajících (OSA)
· odpovědná osoba za Pořadatele v místě akce: Petra Běhálková, tel.

Finanční vyrovnání:Pořadatel uhradí za výše uvedené vystoupení včetně dopravy smluvní částku ve výši120.000,- Kč (jednostodvacettisíckorunčeských) + 21 % DPH. Celá uvedená částka budepřipsána na účet Agentury na základě zaslané faktury nejpozději do 6 dnů po akci.
Odstoupení od smlouvy:Od smlouvy může každá strana odstoupit ve zvlášť odůvodněných případech (přírodníkatastrofa; epidemie), Agentura pak i z důvodu onemocnění, úrazu či smrti umělce, neboblízkého příbuzného. Tato skutečnost musí být neprodleně písemně oznámená druhé straně.V případě, že Pořadatel odstoupí od smlouvy z jiných, než z výše uvedených důvodů do60 dnů před termínem konání vystoupení, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 60.000,-Kč, v případě že odstoupí od smlouvy v době kratší jak 60 dní (včetně) před termínem konánívystoupení hradí v plné míře celou smluvní částku.V případě závažného nedodržení technických podmínek v této smlouvě uvedených sevystoupení neuskuteční. To však nezbavuje Pořadatele povinnosti uhradit celou smluvní
částku.V případě, že Agentura odstoupí od smlouvy z jiných, než výše uvedených důvody, jepovinna uhradit Pořadateli prokazatelně vynaložené náklady s vystoupením spojené.
Ostatní ustanovení smlouvy:Pořadatel bere na sebe plnou hmotnou odpovědnost za všechny návštěvníky akce(mimo účinkující, zvukaře, zástupce Agentury) při případné ztrátě nebo poškození nástrojů aaparátů na jevišti.Údaje uvedené v této smlouvě, informace, osobní údaje, jako i smluvní částka jsouúdaji osobního charakteru a podléhají oboustrannému obchodnímu tajemství.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každé straně náleží po jednom.Změny a doplňky musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny oběma stranami.Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
Ve Zlíně dne 2. května 2017

………………………….. ..........…………………………..........Ján Žiak Martina TuháčkováAgentura September vedoucí org. složky




