
SMLOUVA O VYSTOUPENÍ UMĚLCE

1. SMLUVNÍ STRANY

Umělec: MáT-b Bihári a Bachtale Apsa

Zastoupená: Adam Pospíš1

Adresa: Šlikova 29, Praha 6, 169 OO

IČ: 74394746

Telefo

_____

a

Pořadatel: Novoměstská kulturní zařízení

Adresa: Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
iČ: 00372854

Zastoupení: Danie! Šimek

uzavírají mezí sebou tuto smlouvu.

Z PŘEDMĚT $MLOUVY

Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností umělce a Pořadatele ohledně zajištění

produkce

Umělce: Mário Bihári a Bachtale Apsa

Datum a čas: 156 2018, čas vystoupení: 19:15

Místo konání: gpřed ZŠ,Vratíslavovo náměstí 124592 31 Nové Město na Moravě

Akce: Nova Civitas

3 ‚ ZÁVAZKY POŘADATEk

Pořadatel se zavazuje:
a) zajistit ozvučení dle technických požadavků kapely
b) v souladu s nymi predpisy a normami vytvořit podminky po zajistent bezpecnosti a

ochrany zdrav učinkujicich umělcu astatniho personalu zajistt ochranu
- . ‘

q jevtste behem vystoupení
c) umozntt zacatek zvukove zkousky m!n!malne 30 45 mTFútm casem vystoupeni
d) zajistit drdbné občerstvení po dobu vystoupení
e) vyplatit ihned po vystoupení skupiny sjednaný honorář v hotovosti oproti vydané faktuře

4ÁVAZKY UMĚLCE

Umělec se tímto zavazuje, že:

a) umělec se dostaví minimálně 90 minut před stanoveným časem vystoupení ke zvukové
zkoušce ve vystoupení schopném stavu na místo určené Pořadatelem jako místo konání akce

b) umělec se V průběhu akce bude řídit touto smlouvou a dalšími pokyny zástupce Pořadatele
c) umělec V čase a místě určeném Pořadatelem a touto smlouvou provede co nejkvalitněji a

V dohodnutém rozsahu svěj umělecký výkon

5. NEKONÁNÍ AKCE



Neuskuteční-li se vystoupení z rozhodnutí pořadatele z důvodu závislém na jeho vůli, je pořadatel
povinen nejpozději v den plánovaného vystoupení vyplatit souboru sjednanou finanční odměnu.
Neuskuteční-li se vystoupení z důvodu nezávislém na vůli pořadatele, jako živelná katastrofa, úmrtí
atp. je toto považováno za akt vyšší moci. V tomto případě pořadatel uhradí pouze náklady jež
souboru prokazatelně vznikly- např. \rýdaje na cestovné, pokud účinkující již dorazil na místo nebo byl
na cestě. Skutečnosti, vedoucí k nekonání akce je pořadatel povinen neprodleně souboru oznámit a
dále řádně prokázat do 14-ti dnů ode dne plánovaného vystoupení.

Důvodem pro nekonání akce nemůže být nepříznivé počasí či nezájem o vstupenky.

Neuskuteční-li se vystoupení z rozhodnutí umělce Z důvodu závislém na j ° •

povinen
nejpozději v den plánovaného vystoupení vyplatit pořadateli smluvní pokutu ve jed finanční
odměny, kterou měl za vystoupení obdržet. Neuskuteční-li se vystoupení z důvodu nezávislém na vůli

umělce, jako je žívelná katastrofa, zranění, úmrtí, dopravní nehoda atp. je toto považováno za akt
vyšší moci a finanční sankce se na tyto skutečnosti nevztahuje.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

cDDě smluvní strany mohou od této smlouvy okamžitě odstoupit V případě závažného porušení
mljvních podmínek druhou smluvní stranou. Touto smlouvou uzavírají obě strany gentlemanskou
COOCL1, dle které se zavazují učinit vše k maximální spokojeností druhé strany a úspěchu spolupráce.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Qiě strany souhlasí s finanční odměnou1kterou je Kč

__fl zahrnuje náklady na dopravu

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Pořadatel a druhý umělec.

Smlouva vstupuje V platnost podpisem obou smluvních stran. Obě smluvní strany si vyhrazují právo na

zrněnu podmínek organizace akce, ty je však nutné uvést k dodatku k této smlouvě. S dodatkem musí

souhlasit a tento souhlas podpisem potvrdit obě smluvní strany. Po skončení akce nelze smlouvu

vypovědět ani měnitjejí obsah.

V Praze dne 21.5. 2018

Um Pořa


