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Organizace: Novoměstská kulturní zařízení
Sídlo: Tyršova 1001

59231 Nové Město na Moravě
IČO: 00372854 DIČ: CZ00372854
Zodpovědný zástupce; .

Kontaktní osoba:
mobilní tal: e-ma : -: _

korespondenční adresa
(Iiší-Ií se od fakturační):

na jedné straně, a

skupina: STO ZVIŘAT

zastouoena: Šimonem Kotkem
sídlo: V Žabokřiku 641, 190 17 Praha 9 - Viroč

IČO: 865 81 988 DIČ: CZ7305170428
ZL: čj.: 11/00511Ž0/Va, vydán Živn. odborem Městske části Praha 19

který je pod‘e svého prohlášeni oprávněn(a) uzavtt tuto srnouvu

na stranbě druhé
uZavíraJí

SMLOUVU O VYSTOUPENÍ

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
I Za podminek v této smlouvě uvedených se účinkujci zavazuji vystoupit se svým hudebním proqramem v rarnc programu koncert, organizovaném

pořadateiem.
2 Datum vystoupeni: 233.2O19 sobota
3 iísto yst. - mésto: Nové Město na Moravě
4 1isto vystoupení: kulturní dům adresa. Tyršova 1001 Nové Město na Moravé
5 název akce: Sto Zvířat Schodétě typ akce: Dvoj koncert
6 časový harmonogram:

pjezd kapeiy: 20:30
zvuková zkouška: 21:15
otevření sáiu:
začatek vystoupení: 22:00
konec vystoupen): 23:00

2. ZÁVAZKY ÚČINKU)ÍCÍHO
1 Účinkuj2í se zavazuje dodržet časový harmonogram.
2 Učinkuj)ci se zavazuje vystoupit s programem v déice 60 minut
3 Účinkuýcí se zavazuje uskutečnit sn)) program svédomité a ve standardní kvaiité.
4 Učinkuj:cí se zavazuje dodat k propagaci koncertu 80 ks plakatů,
5 Účinkující se zavazuje převzít odpovědnost za pOpadné hmotne škody způsobené při jehc vystoupení vinou účinkujícího na nástrojové aparatuře a zařízeni

zajištěných pořadatelem

3 ZÁVAZKY POŘADATELE
1 Pořadatel se zavazuje uhradit čičinkuj:cmu honorař ve výši: 50 000 Kč ± i5c DPH)
2 Honorář bude vyplacen hotově účinkujícímu před začátkem vystoupení
3 Pořadatel zajistí veškeré podmínky oro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících v souladu s obecně zévaznými pravními pfedpisy. Pořadatel zajistí

teplotu na jevišti min. 18°C
4 Pořadatel zajistí technické zajištění akce

- Podium - minimální rozměry: 8 (šířka) x 6 (hloubka) s 1 (výška) m. V připadé venkovní akce — zastčešene podium 10x8 rn, střecha ve výšce min. 4 m (v
žádném případě lešení s podlážkami)
- Ozvučení -+ osvětlení — viz. Stage plan
- V případě venkovních akcí bude u podia K dispozici stan min. 3x3m jako přípravna pro nástroje

5 Pořadatel se zavazuje zajistit pořadatelskou službu.
6 V případě samostatného koncertu nebude před kapelou SZ vystupovat žádná PŘEDKAPELA.
7 Pořadatel zajistí 2 osoby K vykládání nástrojŮ při příjezdu kapely a totéž po skončení koncertu.
8 Pořadatel zajistí dvě pohodlné, uzamykatelné a vytopené šatny. Šatny musí mít k dispozici vlastní WC )tzn. oddělené od divákŮ).
9 Před začátkem vystoupení pořadatel do šatny zajistí:

lOX neperlivou vodu (1,5 I), 2X láhev suchého bílého vína, 30 piv, 21 coca cola, 0,71 im Beam, obložené mísy (salám,sýr) s pečivem pro
12 osob, kávu, čaj)

10 V případé noclehu umožní pořadatel uschování nástrojově aparatury v uzamykatelném prostoru, případně parkováni 2 automobilů na hlídaném parkovišti u
hotelu

11 Pořadatel je povinen vypořádat závazky s OSA.
12 Pořadatei se zavazuje zajistit, aby bez předchozího souhlasu nebyl pořizován zvukový ani obrazový záznam vystoupeni.
13 Pořadatel umožní prodej CD a dalšího merchandise kapely.
14 Pořadatel se zavazuje poskytnout bezplatný vstup do prostoru vystoupení osobám doprovázejícím účinkujícího jejichž počet však nesmí překročit počet

členů skupiny (účinkujícího).



4. NEKONÁNÍ A ODŘEKNUTÍ VYSTOUPENÍ
1 Neumožní-ii poadateI v důsledku neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany (přirodní katastrofa, epiderne, válečný konfkt, úřední zákaz,

účinkujícímu provést s‘é vystoupení v sou‘adu s touto smlouvou, zaniká účinkujícímu v piné výši právo na dohodnutou odměnu.

Vznikne-ti na zakiadě neodvratitelné události (vážné onemocněni, uraz, umrtí, ‚ ) překážKa na straně úénkujcho (vážné onemocnění, úraz, úmrtĺ, )‘
která mu neumožní v souladu s touto smiouou provést své vystoupení, zaniká účnkujícHu v plné výši právo na dohodnutou odměnu a pořadatel není
oprávněn po účinkujícím požadovat náhradu škody v důsledku toho vznike. Výše uvedené platí pouze ovšem za podmínky, že účinkující bez prod‘ení
pořadatete O takové udáíosri písemně vyrozumět Taková událost musí být vždy řádně doložena. Pokud tak účinkující neučiní, je pořadatel po něm
oprávněn požadovat náhradu škody takto mu vzniklé a to až do výše v této smlouvě dojednaného honoráře.

3 v případě neuskutečněni se vystoupení zaviněním úéinkujícího z důvodu jiného, než který je uveden v bodu 42. je účinkující povinen uhradit pořadateli
jeho náhrady s neuskutečněním akce vzniklé.

4 Pořadatel může odstoupit ob smlouvy bez udání důvodu nejpozději 30 dní před ‘iystoupenim. Zruší-li pořadatel vystoupení z jiného důvodu nežli je uveden
V bodě 4 1, je povinen vyplatit účinkujícímu 30% Z celkové částky honoráře oznámí-ii tuto skutečnost nejpozději tě dní před datem vystoupení, 50%
o:námí-ii zrušení vystoupení nejpozději 48 hodin před vystoupením Oznámí-li pořadatel učinkujícímu zrušení akce méně než 48 hodin před vystoupením,
je povinen vyplatit honorář účinkujícímu v plné výši

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
i Tuto smlouvu a jej podmínky lze měnit pouze dohodou obou stran v písemné formě.
2 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží ťléinkLljící a jeden pořadatel.

V Praze dne: 3010.2018

‚T

účinkující pořadatel


