SMLOUVA O HUDEBNÍ PRODUKCI :
Mezi pořadatelem :
se sídlem v :
Zastoupená :
IČO :
a umělcem - skupinou :
se sídlem v :
Zastoupená :
tel :

DIČ :

" DYNAMIC "
Okrajova 1157/8, Třebíč 674 01
Jiřím Tržilem
IČO : 723 26433.
607 842 932. ( 724 012018 )

se uzavírá tato smlouva :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Pořadatel zavazuje hudeb.skupinu k vystoupení v délce
dne :
místo akce :
druh - název akce :
hodina zahájení akce :

hod.

Smlouvu splní hudeb.skupina svým vystoupením. Je povinna dostavit se na místo vystoupení
včas a výkon provést svědomitě v celém sjednaném rozsahu.
Honorář a jednotlivé výdaje se uhradí ihned po splnění smlouvy pověřenému zástupci
hudební skupiny. Uvedená cena je maximální, po písemné dohodě je možno cenu snížit.
a)
Honorář
Kč.b)
náklady na ozvučení
xxx
Kč.c)
cestovné
xxx
Kč.d)
reklamní materiál
xxx
Kč.Celkem
Kč.Honorář bude vyplacen hotově
Pod touto smlouvou potvrzuje pořadatel připravenost zaplatit.
Pořadatel a zástupce skupiny se zavazují, že nesdělí výši honoráře třetí osobě.
Hudeb.skupina si sama přihlašuje honorář ke zdanění.

7.

Poplatky za autorsky chráněná díla nese pořadatel a podá za tímto účelem řádné
hlášení Ochrannému svazu autorskému. Skupina se zavazuje poskytnout
pořadateli pravdivé údaje o provedeném repertoáru.

8.

V případě nedodržení smlouvy platí pro obě strany paušální pokuta ve výši honoráře.
Jiné nároky nelze vznést. Způsobila-li nedodržení smlouvy vis major ( vyšší moc )
paušální odškodnění odpadá.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pořadatel ani jakékoliv osoby nesmějí bez svolení zástupce skupiny pořizovat
zvukový, nebo zvukově obrazový záznam vystoupení skupiny.
Pořadatel ručí za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti hudebníků a zodpovídá
majetkové škody vzniklé při práci dle platných právních předpisů.
Dodatečnou změnu termínu či hodiny vystoupení lze dosáhnout vzájemnou
dohodou. Platí písemné sdělení - není-li možné, pak telefonický dohovor.
Další ujednání vyplývají z technických podmínek, které jsou součástí této smlouvy.
Zvláštní ujednání :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem obou stran.
Podepsanou smlouvu musí pořadatel zaslat nejpozději do 14ti dnů na výše uvedenou
adresu zástupce skupiny.
Soudně příslušné je místo bydliště zástupce skupiny uvedené v záhlaví této smlouvy.

Zástupce hudební skupiny :

" DYNAMIC "

Pořadatel :

Jiří Tržil

IČO : 723 26433.
Dne :
Podpis :

Dne :
Podpis :

