Hudobná skupina Galaxia

Vlado Ficek, Nižná č.: 536, 0903 924 010

Zmluva o hudobnej produkcii.
Uzatvorená medzi dvoma zmluvnými stranami.

-

Hudobnou skupinou „Galaxia“ zastúpená p.:
____________________________________
usporiadateľom hudobnej produkcie zastúpená: p.: _________________________________
Jednanie ohľadne termínov produkcií, technického zabezpečenia, dĺžky produkcie, ceny...

Záväzná objednávka hudobnej skupiny Galaxia:
Dátum objednávanej produkcie: ______________________________
Miesto objednávanej produkcie: ______________________________
Čas začiatku produkcie:
___________________________________
Čas ukončenia produkcie: ___________________________________
Dĺžka hudobnej produkcie v hodinách: _________________________

Finančné zmluvné podmienky:
Cena za hudobnú produkciu: _______________________________
Dohoda o cene cez telefón, alebo osobne, nie mailom... Vyúčtovanie produkcie bude vykonané v priebehu
akcie, prípadne na jej konci.

Usporiadateľ produkcie zaistí:
-

Minimálne 2 hodiny pred produkciou prístup do priestorov v ktorých bude produkcia vykonávaná.
Zamedzí prístupu nežiaducich osôb na javisko (priestorov určených hudobnej skupine) počas produkcie aj
prestávok.
Bezpečný priebeh akcie a ručí za prípadné škody na majetku hudobnej skupiny, jej členov, alebo personálu
spôsobené osobami nepatriacimi k súboru v priebehu produkcie.
Priestor - parkovisko pre bezpečné odstavenie motorového vozidla hudobnej skupiny počas produkcie.

Ďalšie ustanovenia:
1. Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou najneskôr 3 týždne pred konaním hudobnej
produkcie.
2. Ak bude produkcia znemožnená z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré nie sú uvedené v zmluve,
majú obidve zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek finančných nárokov na úhradu
škody. Podmienkou je dokladované a neodkladné vyrozumenie druhej zmluvnej strany. Nepriaznivé
počasie, malý záujem o vystúpenie nie sú dôvody na odstúpenie zmluvy.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy 7 dní pred produkciou je povinný usporiadateľ uhradiť hudobnému
súboru storno poplatok 50 % z dohodnutej ceny vrátane preukázateľne vzniknutých nákladov. Pri zrušení
produkcie 3 dni a menej je povinný usporiadateľ uhradiť súboru storno poplatok 100 % teda v plnej
výške sumy dohodnutej za produkciu vrátane preukázateľne vzniknutých nákladov. Tento bod platí iba
ak sa vedúci hudobnej skupiny a usporiadateľ nedohodnú inak.
V: _______________________________

dňa: ______________________________

________________________________
vedúci súboru, podpis

_______________________________
usporiadateľ, pečiatka, podpis

Pre usporiadateľa hudobnej produkcie

