
1. Předmět smlouvy
Poskytnuti informačních, servlsn(ch a agentumlch služeb. zprosVedkován( vystoupeni:

Skupina: Sestry Havelkovy kvIntet
Pořad: Sestry Havelkovy — 100 let Prvnl republiky
Délka pořadu: cca 9Omwi
Den konáni: 16.6.2018
Hodina začátku: 19:00 - zvuková zkouška ISO

* Mleto konáni: VratIslavovo náměsd, 89231 Nové Město na Moravě
Pořad se zavazuje dodržet sjednaně technické podmlnky a za akci uhradit dohodnutou Částlw ve
výší 32 O,-Kt.4
Další ujednáni:
Platba za akci bude provedena bezhotovostním převodem na účet agentury na základě ystaveri
faktury po realizaci akce.
Ozvučeni: zvukzajlštuje pořadatel
Plakáty: OKa
Doprava: v ceně pořadu
Ubytováni: nepožadujeme
Dalěl ujednáni
Pořadatel z$istl uzamykatelnou šatnu pro ÚČInkujIcl včetně sociálního zařízeni. Balenou pItnou vodu,
kávu a Čaj a drobně občemtveni v Šatně pro Účinkujlcl Uednu salámovou a jednu sýrovou obloženou
mlsu + pečivo).
Pořadatel dále souhlasl s tim. aby skupina před a po produkci (popř. I o přestávce) prodávala
V mletě konáni koncertu CD, MC, zpěvnlky, plakáty atd, a to be)akékoli náhrady pořadateL
Nedllnou součásti smlouvy jsou Všeobecná podminky o zajištěnI kulturního pořadď
a ‘Repertoárový list‘ - pořadatel má oznamovacl povinnost
Smlouva je vyhotOvena ve dvou stejnopisech s platnosti orIginálu, z nichž jeden obdržl

ajan agentura.Smlouva nabývá platnostI podpisem poPa atele.
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Antiin na Perutích sr.o. NA PSRUTICH

Člslo smlouvy »82018

Smlouva o zajištěni kulturního pořadu

Uzavřená mezi smluvními stranamt
Agenturé
Agentura Na Perutich ato.
VIlová 195

25164
Svá značka: C 240703 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: 602 276 990
Čtete účtu: 376766232910800
E-mail: napemtichmalLcom
IČO: 03980723
DlČ:GZ 03980723
(alen agentura) nejsme plátci DPH
Pořadatel:
NOVOMĚSTSKÁ KULTURNlZAŘlZEN zastoupená ředitelem Danielem Šimkem
Tyršova 1001692 31 Nově Mleto na Moravě
lČ:00372854,DlČ:CZ00372854
Číslo Účtu: 84 34 751*1100 Komerčnl banka, pobočka Nová Město na Moravě
(dMe len oořadatell
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