
Agentura na Perutích s.r.o. NA PmIJTICH

Číslo smlouvy A512018

Smlouva o zajištěni kulturního pořadu

UzavřeM mezi émluvnlmĚ sflnami:
Agenturá:
Ag.ntura Na Perutlch s.r.o.
Vilová 195
Struhařov
25164
Svá značka: C 240703 vedrná ti Městského soudu v Pine
Telefoz •

Člalo Ú • :

Email: • •

• L. ••

ičo: onoin
DlČ:cZ 03960723
(dálejenagenwraj nejemeplátclDPH
Pořadatel:
NOVOMĚSTSKÁ KULTURNIZAŘIZENI, zaatoupená ředitelem Danielem Šimkem
Tyršova 1001,592 31 Nově Mleto na Moravě
lČ:00372854,DlČ:CZ00372854
Čleio účtu: 84 34 75110100 Komerční bavila, pobočka Nově Měeto na Moravě
(dflpomdaefl

I. Předmět smlouvy
Poskytnuti intormačnlch, servisnlch a agenturních služeb, zprostředkováni vystoupeni:

Skupint Sestry Havelkovy kvintet
Pořad: Sestry Havelkovy - 100 let První republiky
Da pořadu: cca 90m
Den konání: 16.6.2018
Hodina začátku: 19:00 - zvuková zkouška 1830

. Misto konáni: Vratislavovo náměstí, 59231 Nové Město na Moravě
Pořadatel se zavazuje dodržet sjednané technické podmlnky a za akci uhradit dohodnutou Částku ve
výši 32 000,1<1%
Další ujednáni:
Platba za akci bude provedena bezhotovostnim převodem na účet agentuiy na zákIaděysteveně
faktury po reahzaci akce.
Ozvučeni: zvuk zajištuje pořadatel
Plakáty: Oka
Doprava: v ceně pořadu
Ubytováni: nepožadujeme
Oděl ujednání
Pořadatel zajati uzamykatelnou šatnu pro účinkující včetně aocláln(ho zařízeni. Balenou pitnou vodu,
kávu a Čaj a drobné občerstvení v šatně pro účinkujicí (jednu salámovou a jednu sýrovou obloženou

mlsu + pečivo).
Pořadatel dále souhlasí s tim, aby skupina před a po produkci (pepř. i o přestávce) prodávala
v místě konáni koncertu CD, MC, zpěvniky. plakáty atd.. a to bez_jakékoli náhrady pořadateL
Nedilnou součásti smlouvy jsou Všeobecně podmínky o zajištěni kulturního pořadu
a Repertoárový hsr - pořadatel má oznamovaci povinnost
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž jeden obdiZ
poř4dat4l ajan agentura. Smlouva nabývá platnostI podpisem pořadatele.
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