Závazná objednávka
Umělec: Hudební divadlo Hnedle vedle
Název firmy: HNEDLE VEDLE s.r.o.
Adresa: č.p. 91, 363 01 Krásný Les
Kontaktní osoba: Tomáš Barták
Telefon: 702 053 736
E-mail: bela.bartak@seznam.cz
IČ: 073004781
DIČ: plátci od ledna 2019

Přesný název pořadatele /fakturační údaje/:
Název oragnizace:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Prosíme o přesnou fakturační adresu, která bude uvedena v daňovém dokladu.

Bank. spojení: 115 - 7697480287 / 0100

Bank. spojení:

Pořadatel tímto závazně objednává níže specifikovaný pořad /dále umělecký výkon - UV/. Potvrzením objednávky umělcem a pořadatelem
vzniká mezi stranami smluvní vztah a umělec se zavazuje provést sjednaný umělecký výkon a pořadatel se zavazuje realizovaný UV
v dohodnutém termínu zaplatit. V případě prodlení pořadatele se zaplacením ceny za umělecký výkon je kupující povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem a
souvisejícími předpisy. Na propagačních materiálech a reklamě k pořadu, je pořadatel povinen uvést u názvu pořadu i název divadla.
Technické požadavky - dvě nezávislé el. zásuvky 220V, základní osvětlení herního prostoru: 4x divadelní reflektor. Pokud v sále reflektory
nejsou, jsme schopni zajistit /nutno napsat do objednávky/. Nutno napsat do poznámek pořadatele. Dále pořadatel umožní umělci přípravu na
místě a) divadlo - 2 hodiny před začátkem, b) festivaly - 20 minut před začátkem. Zvuk se zvukařem je nutné zajistit pro představení Úsměvy
Iva Šmoldase, O sexu převážně nevážně, Tonka Šibenice, PEPA A PEPA, Můžem i s mužem. Přesné požadavky upřesníme.
Pořadatel se zavazuje zajistit uzamykatelnou šatnu se zrcadlem /převlečení do kostýmů a uschování osobních věcí v případě sálu/. Pořadatel
se zavazuje zajistit parkování u divadla a na festivalech u jeviště. Pořadatel se zavazuje uhradit autorské poplatky OSA.
Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídané a neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany (např. přírodní katastrofa,
epidemie, dopravní nehoda), mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez nároků na odškodnění. Odstupující smluvní strana je
povinna shora uvedené skutečnosti řádně doložit.
Umělec může od smlouvy odstoupit jen ve zvláště odůvodněných případech (onemocnění, úmrtí v rodině apod.). V těchto případech nevzniká
žádné smluvní straně nárok na náhradu vzniklých nákladů. Důvod odstoupení musí být však umělcem sdělen pořadateli neprodleně, jakmile se
umělec o důvodu dozví.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít. Její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné
vůle připojují svůj podpis. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Její změny a doplňky musí mít písemnou
formu a musí být podepsány oběma stranami.
Prosíme o zaslání vyplněné objednávky na výše uvedenou adresu. Po potvrzení bude zaslána zpět pořadateli.

Místo konání představení:

Název pořadu:

Datum:

Cena:
Od ledna 2019 se
stáváme plátci DPH.

Začátek představení:
Na základě špatných zkušeností vyžadujeme platbu v hotovosti po představení.
Plakáty: A3 20 kusů zdarma, SRA 3 /320x450mm/ 20 kusů zdarma, A2 kus 40,- Cena plakátů
bude připočtena k ceně představení. Pokud budete chtít využít vlastní tisk, grafiku zašleme.
Pokud požadujete plakáty, je nutné zde vyplnit přesný text, který na plakáty chcete uvést.
Nebude-li uveden, plakáty zašleme bez informaci a vyrobíte si dodatečně přelepku.
Text na plakát:

V Krásném Lese dne:

_____________________________________
Tomáš Barták

Formát:
Počet kusů:

Místo a datum:

___________________________________
pořadatel

