
Smlouva o provedení hudební produkce č. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
1.Smluvní strany: 

a) skupina Second Hand Kabát revival                      b) Pořadatel: 

    zastoupená:        IČO:   DIČ: 

           zastoupený  

    IČO:    DIČ:     

 

2.Místo konání produkce:  

   Datum: čas zvukové zkoušky:                      čas a délka vystoupení: 

 

3.Cenové ujednání  

a) Honorář skupiny za jedno vystoupení činí: +15% DPH, celkem tedy:   

 

Uvedená částka zahrnuje honorář hudebníků a dopravu. 

Vyúčtování honoráře bude provedeno v hotovosti nejpozději hodinu před začátkem vystoupení. 

Platba fakturou předem je možná po předchozí domluvě. 

 

b) Kvalitní ozvučení a osvětlení zajistí POŘADATEL. 

 

4.Pořadatel nebo jeho zástupce se dostaví na místo produkce v dostatečném předstihu a zajistí pro kapelu: 

  - dostatečně velké a zastřešené pódium s el. přípojkou 

  - zpřístupnění nejkratší přístupové cesty pro transport aparatury 

  - 2 pomocníky pro vyložení a naložení aparatury 

  - pokud možno uzamykatelnou šatnu nebo prostor pro převlečení a uložení věcí a nástrojů hudebníků 

  - bezpečnost hudebníků a aparatury během produkce, zamezení přístupu cizích osob na jeviště a do prostoru šatny 

  - možnost přípravy vystoupení na jevišti minimálně 40 minut před vystoupením 

  - obvyklou večeři po vystoupení, ( pokud možno ne uzeniny ),  

  - běžné občerstvení ( voda, pivo ) dle domluvy s kapelníkem ( manažerem )  

  - pořadatel uhradí autorským organizacím poplatek dle autorského zákona ( playlisty ke stažení na stránkách kapely ) 

 

5.Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá strana obdrží po jednom výtisku. 

   Pořadatel smlouvu potvrdí a zašle ji na adresu manažera skupiny. 

  

6.Smlouvu lze oboustranně vypovědět pouze písemně doporučeným dopisem s uvedením závažného důvodu. Nejzazší       

termín pro výpověď je 30 dnů. V případě pozdějšího zrušení smlouvy hradí pořadatel storno poplatek ve výši 100%   

sjednané částky. 

 

V případě produkce v přírodním amfiteátru a podobném zařízení, za krajně nepříznivého počasí, lze produkci zrušit    

minimálně 8 hodin před jejím začátkem, nebo po dohodě přesunout na jiný termín. Při pozdějším zrušení produkce je      

pořadatel povinen uhradit 60 % ze sjednané částky (doprava, náklady technické apod.). 

 

7.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Obě strany svým podpisem stvrzují, že ji podepsaly ze svobodné vůle, a že  

   souhlasí s jejími podmínkami. Právní vztahy se řídí Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a souvisejícími 

   předpisy. 

 

8.Povinností pořadatele je řádně a v dostatečném předstihu zajistit viditelnou propagaci akce, v případě zájmu  

   poskytne kapela logo plakátu pro jejich tisk. Kapela vlastními plakáty nedisponuje. Vše ostatní je ke stažení na stránkách 

   www.kabat-secondhand.cz 

 

 

 

Dne: 

 

 

……………………………………….                                    …………………………………………….. 

 

         datum a podpis pořadatele                                                          datum a podpis manažera skupiny 

http://www.kabat-secondhand.cz/

