Istra Centrum, centrum pre voľný čas, Hradištná 43,841 07 Bratislava

Číslo dohody: 4/2014
Dátum: 17.03.2014

DOHODA
O

1. Zmluvné strany:
Agentúra (účinkujúci):

uskutočnení vystúpenia (programu)
PhDr. Brat Roman

v.u ..

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

Usporiadateľ:

sa vzájomne dohodli na uskutočnení vystúpenia za týchto podmienok:
2. Názov vystúpenia (programu): "Príležitostné umelecké vystúpenie"
Účinkovanie v rámci podujatia "Marec-mesiac knihy" v mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová
Ves.
3. Miesto vystúpenia: Istra Centrum, Hradištná 43, Bratislava
4. Termín vystúpenia:

18.03.2014

o 9.00 a 10.30 hod.

5. Účinkujúci: PhDr. Brat Roman
6. Cena programu: 50,- € vrátane všetkých nákladov.
7. Technické podmienky:
Usporiadateľ zabezpečí technické podmienky
rešpektuje technické možnosti usporiadateľa.

- ozvučenie,

úprava scény a šatne. Účinkujúci

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú "Všeobecné zmluvné podmienky" uvedené na strane
č. 2 tejto zmluvy. Účinkujúci svojím podpisom potvrdzuje, že so Všeobecnými zmluvnými
podmienkami súhlasí.
V Bratislave, dňa 17.03.2014

,
účinkujúceho - agentúry

--

----
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VŠEOBECNÉ

ZMLUVNÉ

PODMIENKY

1. Usporiadateľ sa zaväzuje:
1.1. Vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k úspešnej realizácii vystúpenia (programu)
a v prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť náhradné priestory, ak sa na tom obe strany
dohodnú, resp. ak to vyžadujú okolnosti.
1.2. Sprístupniť miesto vystúpenia min. 1 hodinu pred začiatkom, ak sa obe strany nedohodnú inak.
1.3. V prípade odrieknutia vystúpenia zavineného usporiadateľom uhradiť účinkujúcemu skutočne
vzniknuté náklady spojené s prípravou programu.
IA. Informovať účinkujúceho (agentúru) o prípadnej zmene termínu alebo času vystúpenia, ktorú
môžu vzájomne dohodnúť.
1.6. Potvrdiť účinkujúcemu (agentúre) tlačivo o skutočnom uskutočnení vstúpenia (programu)
podľa podmienok dohodnutých v zmluve, ak mu takéto tlačivo predloží po ukončení svojho
výkonu.
1.7. Uhradiť faktúru v zmysle tejto zmluvy do 14 dní odjej obdržania.
2. Agentúra alebo účinkujúci sa zaväzuje:
2. 1. V prípade nedodržania podmienok zmluvy z dôvodu na strane agentúry alebo účinkujúceho
uhradiť skutočne vzniknuté náklady, alebo zabezpečiť miesto seba náhradné vystúpenie
adekvátne požiadavke usporiadateľa.
2.2. Dostaviť sa na miesto účinkovania včas podl'ajeho nevyhnutnej potreby, alebo min. 1 hodinu
pred začiatkom programu.
2.3. Nahlásiť autorským zväzom svoje účinkovanie a podľa predpisov uhradiť prevádzkové
honoráre.
3. Záverečné ustanovenia:
3.1. Nepriaznivé počasie, malý záujem, organizačné chyby na strane agentúry alebo účinkujúceho
nemôžu byť dôvodom k zrušeniu tejto zmluvy.
3.2. Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti (PN účinkujúceho,
epidémia, poistná udalosť, dopravná nehoda a pod.) alebo živelnej katastrofy, ktoré nemožno
vopred ovplyvniť, majú obe strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na úhradu škody, a to
po predchádzajúcom vyrozumení. Odstúpenie od zmluvy musí byt' vykonané písomne.
3.3. Od zmluvy je možné odstúpiť po vzájomnej dohode do 14 kalendárnych dní pred termínom
vystúpenia.
3 A. Spory o nárokoch vznikajúcich z tejto zmluvy, či v súvislosti s jej plnením sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre usporiadateľa a jeden pre
agentúru alebo účinkujúceho.
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