SMLOUVA
o provedení hudební produkce, uzavřená mezi kapelou NA ŠIKMÉ PLOŠE a POŘADATELEM (případně v jejich zastoupení).
účinkující: hudební skupina NA ŠIKMÉ PLOŠE

zastoupený:…………………………………………......….

pořadatel:………………………………................................. zastoupený:…………………………………………......….
místo konání:……………………..............…….…..........….. datum:…....................20.…. od…….....do.……...hodin
název akce:.........……………………........………. ............................................................................................................

Dohodnuté podmínky a požadavky:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Pořadatel umožní kapele přístup na místo konání hudební produkce minimálně 2 hodiny před vystoupením.
Pořadatel umožní kapele přístup k elektrickému rozvodu 220 V / min.16 A.
Pořadatel zajistí kapele odpovídající prostor pro produkci i odložení osobních věcí. Postará se o bezpečnost účinkujících. Též
zodpovídá za případné škody na aparatuře vzniklé nekvalitní elektroinstalací sálu, či poškození ze strany návštěvníků akce.
Dále se také postará o prostor pro parkování vozidla kapely. V případě nepředvídané situace (vážné technické problémy, vážné zranění, úmrtí) je kapela oprávněna přerušit nebo předčasně ukončit vystoupení. Pokud je problém na straně kapely, nárok na honorář
bude odpovídat cestovnému a délce odehraného vystoupení.
Pořadatel zajistí 1 porci občerstvení pro každého člena kapely, včetně zvukaře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(aktuální obsazení viz. www.plocha.com)
Zvuková zkouška probíhá pokud možno bez přítomnosti veřejnosti.
Zruší-li kapela produkci 10 a méně dní před datem vystoupení, je povinna zajistit adekvátní náhradu (jinou kapelu vhodnou pro danou
akci). Pokud to nebude možné a akci bude nutné kvůli absenci kapely zrušit, musí kapela uhradit pořadateli prokazatelně vynaložené
náklady na tuto akci, které jsou opatřeny rozepsaným daňovým dokladem, popř. fakturou. Zboží určené k prodeji na akci nebude
považováno jako náklad.
Zruší-li pořadatel produkci 14 a méně dní před datem akce, je povinen uhradit kapele 40% domluvené částky za provedení produkce,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato úhrada neplatí v případě prokazatelného onemocnění, úmrtí v rodině, kalamitní situaci
apod. Obě strany si musí neprodleně podat oznámení.
Cena za dopravu a ozvučení kapely je zahrnuta do celkové ceny.
Smluvená cena za vystoupení:

CELKEM

...................…………….,- Kč

V případě zájmu a požadavku pořadatele o prodloužení produkce bude doúčtována částka poměrná k trvání produkce, pokud
se strany nedohodnou jinak.
10. Smlouva je ve dvojím vyhotovení, originál pro pořadatele, kopie pro kapelu. Výpověď pouze po vzájemné dohodě.
11. Platba kapele za provedení hudební produkce probíhá vždy na místě hotově, nejpozději 30 minut po vystoupení.
12. Ostatní domluvené podmínky a požadavky:

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

V ……………………………………………dne…………….............................20.........

…………………………………………................................
za skupinu NA ŠIKMÉ PLOŠE

……………………………………..….....................
za pořadatele
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