
1. 	I jedrino dne 01/08/2019 
(To/ilk(' a podpisy 

Potadatel:  

Pufadatel Objednatel: 	Dom kultáry Sered 
gkolská 118/1, 926 00 Sereď. SK 
1CO: 31 87179$ 

Kontaktni oso ha -1- mobil: Mgr. FrantiŠek Cavojský, 
Mobil: +421 905 431 701, 
riaditeldkQsered.sk  

(dale Jan ..poradarcl")11:1 Jectna strand. a dodavatel ((Lila 	„ačinkujici") no stranč  drulté 

KISS FOREVER BAND (HU) 
Vary Zoltin, Nagy Lajos kir.u.151 H -1149 Budapest, Hungary 

veci tijedndni podminek aid. zastupuje booking. agent 
Vladimir Lachout (Ie 87535301). 
Arnošta Hrabala 34, 687 08 Buchlovice, CZ 
mobil + 420 739 565 721 

26/06/2020 

SEREĎ, SK 

asovS,  ha monogram: 
Piijezd kapely 
Zyuková zkouška 

Začátek vystoupeni 	L4  , 

2. Ztivazky tičinkujiciho 
Očinkujiei se zavazuje dodržet dasový harmonogram. 
OČinkujici se zavazuje vystoupit se svým koncertnim programem v dčlce 
cca 90 minut die svého programového twčženi (lx pfestiwka). 

3. Zeivazky poirdatele 
Poi-Matel Sc zavazuje uhradit celkovou cenu 1400 EURO. 

Celková cena je rozdilena na dv6 platby: 
1 ihíst : Castka 300 EURO splatná ptedem bankovnim ptevodem na ččet 
čislo 178345006/0600 (splatnost do 15/06/2020). Faktura booking.ag. 
(platba do CR) bude zashina potadateli =item nejpozdčji 14 dot pfed 
splatnosti. Nedodrženi data splatnosti mfiže být brano jako porušeni této 
smlouvy (viz bod 15). Zahrnuje náklady na dopravu, backline vč. 
amortizace. booking. dalši náklady a čkony nutnč  pro čspčšnou realizaci 
kulturni produkce. 

Potadatel zajisti a uhradi ubytováni pro 6 osob — (3x dvoulaiko) 
hotelovi *** pokoje (se snidant) + bezpečni parkovini u hotelu - 
Adresu hotelu sdčlf potadatel nejpozdčji 30 dni pfed aka. 

7. Zvukovč  a obrazovč  záznamy nesmi být poŕizovany bez peedehoziho 
souhlastt. 
8. Pofadatel umožni prodej CD a dalšiho merchandise kapely 
9. Poiadatel je povinen pinč  vypoŕádat závazky s OSA. 
10. Pofadatel se zavazuje poskytnout bezplatný vstup do prostoru 
vystoupeni osobám doprovázejicim itČinkujiciho (max. 6 osob). Pofadatel 
clává soultlas k zasiláni nabidek mailem a k pŕip. audiozčznamu telefon. 
ednáni. 
11. Nekonáni a odfeknuti vystoupeni: 
Neumožni-Ii poradatel v clasledku neodvratitelné události (vis major — 
válka, epidemie, živ.pohromy) ležicí mimo smluvni strany ččinkujicimu 
provést svč  vystoupeni v souladu s touto smlouvou, zaniká ččinkujicimu v 
pine' výši právo na dohodnutou odmčnu. Vznikne-ii na základč  
eodvratitelm) události (vážnč  onemoenčni, (tray činrti, priwni 

pfekážka na stranč  ifdinkujiciho, kterA mu neurnolni souladu s touto 
mlouvou provčst svč  vystoupeni. zanikč  čdinkujicimu v pinč  výši pravo na 

dohodnutou odmenu a poŕadatel nerd oprAvnčn po 66inkujicim požadovat 
čhradu škody v dásledku toho vznik16. Výše twedenč  plati pouze za 
odminky, žeje bez prodleni poladatel o takovč  uthlosti vyrozumčn. Pokud 

tak ččinkujici neučini, je poladatel po nČm oprivnčn požadovat nčhradu 
škody takto mu vzniklč  a to al do výše 10%v této smlouvč  dojednanč. 
ceny. 
12. V pfipadt) neuskutančni akce zavinčnim átlinkujiciho z diwodu jinčho, 
než který je uveden v bodu 11. je povinen uhradit pofadateli jeho 
prokazatelni. nčhrady s neuskuteČnČnim akce vzniklé. 
13. V plipadd neuskutečntni akce zavinčnim pofadatele z dávodu 
nedodrženi či poničeni smlouvy, technickčho rident kapely či z jinčho 
závažnčho diwodu, než který,  je uveden v bodu 11. je potadatel povinen 
uhradit dohodnutou odmanu v pinč  výši do 3 dnit od data plAnovanč  akce. 
V pfipade prodleni splatnosti se tato Ciástka navyšuje o smluvni pokutu 
0,5% za každý den prodleni. 0 skutečnosti vančho porušeni tčto smlouvy 
je povinen tidinkujici poradatele \tidy prokazatelnč  vyrozumdt. 
14. Poŕadatel může odstoupit ad smlouvy bez udáni davodu nejpozdČji 120 
dni pfed vystoupenim. Zruši-Ii pofadatel vystoupeni, je povinen vyplatit 
tičinkujicimu 30%z celkovč  čAstky oznámi-li tuto skutečnost nejpozdčji 90 
tint pfed datem vystoupeni, 50% oznami-Ii zrušeni vystoupeni nejpozdčji 
60 dni pfed vystoupenim, 60% oznAtni-li zrušeni vystoupeni nejpozdčji 14 
dni pfed vystoupenim, 80 %oznami-li zrušeni vystoupeni nejpozdčji 7 dni 
pfed vystoupenim. Ozmimi-Ii poladatel čilinkujicimu zrušeni akce mérič  
než 7 dni pted vystoupenim, je povinen vyplatit čeinkujkiho v pind výši. 
15. Potadatel je povinen dodržet termin splatnosti u bankovniho pfevodu v 
čto smlouvč, kdy termin splatnosti je považovfin za termin nejpozdčjgiho 
ptipsdni platby no uvedený ččet. Nebude-li platba v uvedený termin 
ptipsfina, vznikit ččinkujicimu nárok na poplatek ve výši 500 CZK 7.a kxi-dý 
den prodleni. V ptipadč, že nebude platba potadatelem uhrazena ani 48 
hodin pled akci, je tote považováno za hrubč  porugeni této smlouvy a plati 
bad 13. Ičto smlouvy. 

twaviraji SMIOUVU o vystoupení 
I. 	Pfedmčtem tčto smlouvy je vymezeni práv a povinnosti obott 

smluvnich stran vznikajicich v souvislosti s kulturni produkci v rámci 
akce potildanč  poladatelem. 

Datum vystoupeni: 
Misto vystoupenŕ: 

2 &1st : Cástka 1100 EURO splatnč  v hotovosti v den konáni koncertu 
ihned pfi pfljezdu kapely na misto akce —je vyplaceno oproti umelcem 
vystavenč  faktufe za vystoupeni; platba do zahraniči. 

Poŕadatel zajisti veškerč  podntinky pro zajištčni bezpečnosti a ochrany 
zdravi v souladu s obeenč  zčvaznými privnimi pŕedpisy. 

Zivirani ustanoveni: 
Tuto smlouvu a jeji podminky lze měnit pouze dohodou obou stran v 
prokazatelné formč. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplátich. z 
nicht jeden obdrži 66inkujici a jeden potadatel. Podpisem Mfg soublasi obč  
strany s výge uvedeným. Smluvni strany se dohodly, že čdaje z tito 
smlouvy nebudou poskytnuty tteti strati& 

Teehnickč  požadavky : 
Potadatel zajisti na svč  ričklady technickč  zajiŠtčni akce s profesionálni 
obsluhou — PA systčm ap., monitory, mikrofony atd — viz Stageplanolder, 
catering list — je součiisti tito smtouvy 
3.1. Osvčtleni a ozvuteni akce čmirn6 prosturu, kde se vystoupeni 
War6v:1 /Je rnožné pouiŕt ohňovi efekty ? ANO - NE 
4. Pofadatel se zavazuje zajistit potadatelskou službu. kterd zajisti 
bezpečnost ččinkujicich a jejich hudebnich nitstrojč  včetnč  neustálčho 
dozortt pčdia. Poŕadatel zajisti parkoviŠtč  v tčsnd blizkosti mista končni pro 
2 auto. 
5. Potadatel zajisti 1-2 osoby k vyklAdimi nAstrojč  pfi pfijezdu a tota po 
skončeniakce. 
6. limed po pfijezdu pokatatel zajisti uzamykatelnou šatnu (se zrcadlem. 
ručniky) a se zitkladnim občerstvenim (6x obloženč  talife, kitva, čaj, 30x 
voda apod.). Poladatel musi kapele dále zajistit a uhradit tepid hlavni jidlo — 
večefe (pro 6 osob). 

Ĺ/činkujici/ Zastupujkf 
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