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Istra Centrum, centrom pre voľný čas, Hradištná43, 84161 Bratislava

Číslo dohody: 4/2013
Dátum: ;3 O, L,. '10,1:>

DOHODA
o uskutočnení vystúpenia (progra u)

l. é stra y:
Agentúra (účinkujúci): Šepítková atália

Usporiadateľ: ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas,
Devínska o á Ves
Hradištná 43,841 07 Bratislava
zastúpené: Rastislavom Šimkovičom, riaditeľom
IČO: 308 104 93 DIČ: 20 20 908 208

sa w.ájomne dohodli na uskutočneni vystúpenia za týchto podmienok:

2. Názov vystúpenia (progra ):
"Pnležitostné u eleckévystúpenie"

Moderovanie v rámci podujatia,., Stavanie mája" v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

3. Miesto vystúpenia: lstra Centru ~Tstrijsu ul- eúerier

4. Tenuín vysmpenia:30.4.2013 o 17.00 hod.

5. Účinkujúci: Natália Šepítková

6. Cena programu: 30,- € vnítane v5etkých nákladov.

7. Tecbnické J)O(lmieaJcy
l Jsporiadateľ zabezpečí technické podmienky - ozvučenie, úprava scény a šatne. Účinkujúci
rešpektuje technické možnosti usporiadateľa.

8. Neoddeliteľnoo súčasťou tejto zmluvy sú "Všeobecné zmluvné podmienký' uvedené na strane
č. 2 tejto zmluvy. Účinkujúci svojim podpisom potvnb:uje. že so Všeobecnými zmfuvnými
podmienkami súhlasí.

V Bratislaye dňa 30 4.2013

--7 peči at a a podpls
účinkujúceho - agentúry

pecidi:KDu: p" ~
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1. U sa a.'äalje:.
1.1. Vykonať v§etky dostupné opatrenia smemjúce k úspešnej realiDcii -wy·stúpenia(programu)

a v pripade oepriamivébo počasia zabezpečiť UáInadné priestoty, ak sa na tom obe strany
dobodo:~#resp_ to vyžadUj' oIroJnost.i.

1.2. Sprístupniť miesto vystúpenia min..1 hodinu pred začiatko~ ak sa obe strany nedohodnú inak.
1.3. V prípade odrieknutia vysbípenia za - • usporiadatefom uhradiť ÚČinkUJÚCem skutočne

vmilmuté ~. mé s ' ou plOV3111U

IA. r ) o' ~2le 1temJIÍJl' Dlalebo času vysl:úpe:ni"a. ktorú
môžu vzájomne dobDdJlliif

1.6. potmtiť ÚČinkUJÚCem ( r) tlačivo o skDItočJllOlll y. (programu)
podľa podmienok dohodnutých v:zmt re, takéto 1fačivopredloží po uko~ svojbo
výkonu.

1.7. uhradif tiIk1:iím v

2-
2. L V PtÍJ'ak~ DeI:IodllŽalllia ptxln:úenok .•r.mtovy z dôvioou. na ~straJlle . alebo' - .úooho

uhradiť zabezpečiť' seba náhradné vystúpenie
adekvátne požiadaYte usporiadaDď;a.

II Dostaviť sa na miesto . . . včas podľ: jeho.oevylmutnej potreby, alebo min. l hodinu
prec:1zai~oom programu.

2.3. N Jásiť a.tmJrSll~rrn·zväzom svoi-e" J)' • a oodl'a m:edoiso-v uhradiť mevádzk:ové
hononíre.

3.. ZiYenČIIé tISé~ralil8!

3.I. ~ , yby ag' alebo účinkujúooho
nemôžu byt' dôvodom IL tejto mduvy.

32. Akbude v ~ nepredvídatlef:nej . (PN'· . ,
.démia, poistná udalosf~ dopmvná nehoda a pod.) alebo živelnej katastrofy, ktoré nemožno

vDpredovplywif, -- ~. • • odzmluvybez • • škOOy~a 10
po ~úoom vyrozumení odstúpenie od mlInvy mus' byť vykonané písomne.

3.3. od zm:luvy. možné • ·fpo'.. do 14 ~ dl .pred termínom
vy:stiipmia,.

304. spoty o • z tej zmluvy, či v súvislosti s jej .riadia ustanove-
Obc:bocInélIOmonmh

3.5. Táto zmluva je 'WYboto,renáv dVoch C1!~pIárlDCb,jedm pre USlXKiadlatefa jeden pre
agemúru alebo účink'qjúcelbo


