Agentura KMB - Milan Zimmermann
Myslbekova 807, 269 01 Rakovník
tel.: po pá 8.30 20.00
mob.: +420 734 853 123

IČO:
DIČ:
ev.č.
Č. účtu:

61077135
nejsem plátce DPH
321201-6599-01
187532380/0600

SMLOUVA č.:
O ZAJIŠTĚNÍ UMĚLECKÉ PRODUKCE

Hudební skupiny Blues Hoppers

mezi
Agenturou KMB
a
agentura, pořadatel, účinkující :
obchodní název, IČO, adresa :
zastoupená osobou :
honorář umělce :

Kč

cestovné

datum konání akce :
hodina konání akce :
místo konání akce :
rozsah produkce :
specifikace scény :

venkovní

sál

specifikace akce :
předkapela :
poznámka :

4x židle bez područek

1, Účinkující požaduje ozvučení produkce :

ANO

NE

počet mikrofonů :

zpěv

4

instrum.

4

počet instrumentálních linek a monitorů :

linka

4x

monitor

3-4

počet účinkujících :

5 osob

počet osob technického doprovodu :

0

2, Účinkující požaduje ubytování po produkci :

ANO

---

NE

ne

počet ubytovaných :

muži

---

ženy

---

poznámka :
I. ÚČINKUJÍCÍ JE POVINEN: 1,

---

Dostavit se do místa konání nejméně 1 hodinu před smluveným začátkem
akce včas a v takovém stavu, který mu umožní vystupování, kterým nepoškodí dobré
jméno akce či festivalu.
2,
Svou produkci započít včas, bez ohledu na realizaci zvukové zkoušky, bylo-li
tak zaviněno nedodržením bodu I/1. vinou účinkujícího.
3,
Doložit k této smlouvě platný repertoárový list, bez ohledu na to, zda je, či
není zastupován OSA. Bez tohoto se pořadatel zříká jakýchkoliv postihů ze strany OSA.
4,
Svou produkci odehrát v celkovém rozsahu a svědomitě.

II. POŘADATEL JE

5,
V každém případě se řídit pokyny pořadatele a zvukového technika, a to
z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti akce.
6,
Oznámit případné zrušení (odstoupení od smlouvy) nejméně 21 dní před akcí
samotnou a to osobně pořadateli akce. Důvodem odstoupení od smlouvy se rozumí
vážné onemocnění, úmrtí umělce (nutno doložit kopií lékařské zprávy o pracovní
neschopnosti). Nepřízeň počasí není takovým důvodem.
7,
Stvrzením bodů této smlouvy se zavazuje pořadateli (při nedodržení těchto
podmínek, nebude-li akce jeho vinou uskutečněna) uhradit prokazatelné náklady
(propagace akce, doprava, částečný honorář zvuku, záloha pronájmu koncertního místa,
pohonné hmoty, hovorné apod.).
POVINNEN:
1,
Na základě této smlouvy uhradit po uskutečnění produkce (nebylo-li
ujednáno jinak) a při dodržení bodů I/1-7 vyplatit účinkujícímu (zastupující agentuře)
celkový honorář a cestovné proti podpisu výdajového či příjmového dokladu.
2,
Zajistit ozvučení popř. osvětlení (pokud není ujednáno jinak) v požadovaném
rozsahu a zajistit funkční přítomnost zvukového technika, popř. pomocných osob techn.
personálu s funkční aparaturou nejméně 2 hodiny před započetím akce v místě.
3,
Zajistit účinkujícímu uzamykatelnou šatnu, fungující WC s umyvadlem a
tekoucí vodou. Zajistit k této šatně pro účinkující vlastní klíč. V případě ztráty z
uzamčené šatny plně uhradit účinkujícímu prokazatelnou ztrátu.
4,
Vyplatit OSA na základě realizovaného repertoárového listu.
5,
Oznámit případné zrušení vystoupení (odstoupení od smlouvy) nejméně 21
dní před akcí samotnou a to osobně umělci či zastupující agentuře. Důvodem
odstoupení od smlouvy se rozumí vážné a neočekávané podmínky (přírodní katastrofa,
krach pořádající agentury, výpověď z pronajatého koncertního místa ze strany majitele
apod. – vše nutno písemně doložit.). Nepřízeň počasí není takovým důvodem.
6,
Umožnit účinkujícímu, zastupující agentuře prodej svých hudebních nosičů,
bibliografií, triček apod..
7,
Zajistit účinkujícímu občerstvení (4L Dobrá voda). Teplý čaj apod, je-li koncert
pořádán na venkovní scéně a vyžaduje-li to počasí).
8,
Stvrzením této smlouvy a při nedodržení podmínek II/1-10 (nebude-li akce
uskutečněna vinou pořadatele) uhradit účinkujícímu prokazatelné náklady (ušlý zisk,
doprava, hovorné, částečný honorář zvuku apod.).
9,
Pořadatel je povinen zajistit bezpečnost účinkujících a jejich nástrojů,
aparatury na pódiu. V opačném případě plně hradit jejich újmu, nebylo-li tak způsobeno
vlastní vinou účinkujícího.
10,
Výše honoráře je pouze věcí mezi níže podepsanými subjekty a ne věcí
veřejnou. Prosíme, aby toto bylo respektováno.

Poznámky pro obě strany:
1, Tato smlouva je vyhotovena ve třech kopiích a to 2x pro pořadatele a 1x pro účinkující
2, Prosíme o zajištění parkovacích míst pro 2 os auta

Page Stage viz. www.labanda.cz/blues-hoppers/pagestage.html
Podpis a razítko zodp. osoby :

Za pořadatele akce

Podpis a razítko zodp. osoby :

Za účinkující

