
FANNY AGENTURA ičo:40623271
E-mail: homik.d(5>seznam.czDana HOMOLOVÁ

U náhonu 1212/33
154 00 Praha 5 Holyně

604 333 713Mobil:

SMLOUVA O VYSTOUPENÍ UMĚLECKÉHO SOUBORU
Název vystoupení: Vystavena dne:

Vystavila: Dana Homolová
02.05.2016Manželský čtyřúhelník

Umělecký soubor

Michaela Badinková, Dana Homolová, Marin Kraus, Daniel Rous
Pořadatel: Místo, datum a začátek vystoupení:

Novoměstské kulturní zařízení 
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě

ičo: 372854
dič: dne ščas:19.01.2017 19.00
Způsob dopravy souboru: doprava není zahrnuta v ceně Ubytování:

lx auto, 13Kč/km, prosíme hotově, proti faktuře

Další ujednání:
divadelní osvětlení výkryty-portálynebo minidisk

pokud nelze vrtat do podlahy - prosíme 10 ks nějakého závaží!!!! 
do obou portálů - prosíme - stoleček s lampičkou na rekvizity a převleky

Technika přijíždí 1.Shod.před začátkem představení

CD

ASISTENCE MÍSTNÍHO TECHNIKA (ZVUK & SVĚTLO)

Platební informace: nejsme plátci DPH. V případě pozdní úhrady účtujeme 
penále 0,5 % za jeden den. Všeobecné podmínky na 
rubu této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Titul zastupuje agentura Fanny agentura BEZ POPLATKU
POTVRZENOU KOPII TÉTO SMLOUVY ZAŠLETE OBRATEM NA C/O ADRESU
Razítko a podpis dodavatele vystoupení: Ostatní náklady:

FMNY AQBSnUZA
Hjfi. DANA HOMOLOVA

Plakáty A2 15Kč/ks napište kolik

40ks=600 Kč

Razítko a podpis pořadatele vystoupení: Sjednaná cena za představení

Novoměstská kulturní zařízeni 
Nové Město na Moravě 

Tyršova 1001
592 31 NovéMěsto na Moravě 

DIČ:,OZ00372854
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Všeobecné podmínky :

1. Pořadatel je povinen zaslat potvrzenou smlouvu (popř. její kopii) dodavateli vystoupení nejpozději do 
sedmi dnů od jejího doručení. V případě, že tak neučiní, považuje dodavatel vystoupení smlouvu za 
potvrzenou.

2 Umělecký soubor je povinen se dostavit na místo vystoupení včas, tj. tak, aby bylo možné zahájit vystoupení 
ve sjednanou dobu. Produkci provede soubor svědomitě a v celém sjednaném rozsahu dle charakteru 
vystoupení.

3. Pořadatel je povinen zajistit, aby bylo představení řádně připraveno po stránce společenské, technické, 
bezpečnostní a hygienické, a to na svůj náklad. Dále pořadatel zajistí, že bez předchozího svolení dodavatele 
vystoupení nebudou pořizovány žádné obrazové či zvukové záznamy uměleckých výkonů nebo prováděny 
jejich přenosy.

4. Odřekne-li pořadatel vystoupení v období, do něhož ještě nepatří 7 dní před začátkem vystoupení, je povinen 
dodavateli vystoupení uhradit 50 procent ze sjednané ceny vystoupení. Odřekne-li pořadatel vystoupení 
v posledních 7 dnech před jeho začátkem, je povinen zaplatit dodavateli celou sjednanou cenu vystoupení.

5. Dodavatel vystoupení může od smlouvy písemně odstoupit jen ve zvlášť odůvodněných případech 
(onemocnění někoho z uměleckého souboru, úmrtí v rodině někoho z uměleckého souboru apod.), které 
nezavinil. Vtom případě nevzniká druhé smluvní straně nárok na úhradu vzniklých nákladů. Důvody pro 
odstoupení od smlouvy musí být dodavatelem vystoupení sděleny pořadateli neprodleně, jakmile se o těchto 
důvodech dozví.

6. Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídané nebo neodvratitelné události, která leží mimo 
smluvní strany (např. přírodní katastrofa, epidemie apod.), mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit 
bez nároku na finanční náhradu.

7. Nepříznivé počasí, menší zájem o vstupenky a podobně, nemohou být důvodem pro zrušení smlouvy. 
V případě nepříznivého počasí, pokud bylo vystoupení plánováno na přírodní jeviště, je pořadatel povinen 
zajistit náhradní kryté prostory.

8. Smlouva o vystoupení uměleckého souboru určuje fakturaci všech nákladů z ní vyplývajících. Honoráře 
budou vyplaceny proti faktuře.

9. Hostující umělecký soubor se zavazuje dbát na zásady požární ochrany ve smyslu Zákona 133/85 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, Vhl. č. 246/01 Sb. Bude tedy respektovat požárně - bezpečnostní zařízení (únikové cesty, 
východy apod.).

10. Hostující umělecký soubor ručí za to, že jeho vlastní technická a elektronická zařízení, používaná během 

představení, jsou bezpečná a splňují požadavky příslušných předpisů a norem.


