
Íosímc pořadatele o vyplnění vytečkovaných řádků a zaslání smlouvy spolu s požadavky na počet plakátů
obratem nanáš_ena.Vpjpadč oožadavku na nodnis nroniskoii. zašlete smloypštoi.

kontakt na pořadatele v den konccitii (iiuéno. nj lépe nobi 1 ) : I )avid 1a1v n. Tel : 606 072 828

příczcI: (3Ominut před zvukovkou):

Čas otevření sálu pio veřejnost: venkovní akce. Vratislavovo náměstí
Oľlcntační kapacita sálu: ncomczcný
Ilánovaný začátek koncertu: 16:00

Popis cesty (nebo přiložte plánek): 1)álnice 1)1. sjezd u Velkého Berzinova (exit 1 19). dále na Ždái nad Sázavou a Nové
Město na Moravě. PO příjezdu do NMnM na kiulmvém oblezclu třetí výlezd. na další křižovatce u obchodu 1illa odbočit
doleva a po 200m na další křižovatce opět doleva. zdejiž uvidíte stage.

Smlouva o podmínkách uskutečnění koncertu Jiřího Schmitzera

Oiganizacc zastoupená: Novoměstská kulturní zařízení. zastoupená ředitelem Danielem
Simkem
sídlo: Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moiavě
mobil: 608 617 234
e-mail: daniel.simek®nmnm.cz
iČ: 00372854
DIČ: C700372854

(dále jen „pořa(kltel“)
najedné straně,
a

Skupina/interpret zastoupená(ý):
AMP Jaromír llanzlík,IC: 660 20 476, DIC: CZ61 I 1201393, Lukešova 1499/35, 142 00
Praha 4, poštovní adresa: I ‚ který(á) je podle svého prohlášení
oprávněn(a) uzavřít tuto smlouvu, na straně druhé.

(dále jen „ičinktjíď)

na straně druhé
uzavírají

Srub uvii O vystoupení skupiny/iuterpreta
Jiří Schmitzer

L I)řC(lfllět smlouvy
Jméno pořadu:
Datum vystoupení: 15.62018 v čase od 16:00 (iiejpozclěji od 20:00 Iiod)
Místo vystoupení: Nové Město na Moravě

Zvuková zkouška od: 15:30



Délka festivalové setu dle domluvy, max 60 minut

IIonoiř: 21.500 plus 15%DPII

Požadovaný počet plakátů: O

á/5kč + poštovné.

2 . PřCSI1a(1rCSa místa touání:
Nové Město ti WIOflIVČ

3 ( )zvučení kytara, zpčv, od1)osIcch

4. Nepožadujeme ubytování.

5 iořadate1 uhradí na iístč v hotovosti před koncertem honorář proti fäktuře

6. Odstoupit üd této smlouvy nelze z důvodu malého zájmu o vstupenky, či nepříznivého
počasí. Odstoupit od smlouvy lze pouze Z důvodu lékařem potvrzené nemoci umělců nebo

Z důvodu zásahu vyšší moci.

7. Pořadatel se zavazuje zajistit úplný zákaz fotografování během koncertu!

\J(wc!m;

(Í

Agentura Pořadatel . ..

V Praze dne 15.2.201 8

Podklady pio vystoupení - plakát, playlist, foto
I 194kki


