Smlouva o hudební produkci - kapela Spectrum 2
Pořadatel : …...........................................................................................................................................................................................................................

Kontakt: …................................................................................................................................................................................................................................
Účinkující:

Spectrum 2

Název :
Vedoucí:
Telefon / web / email :

Se smluvně dohodli o vystoupení na:
Pořádané dne:
V době od - do (hod.)
Místo konání:
Místo konání v případě nepříznivého počasí:

Předběžná cena vystoupení (za 6 hodin):

_ _._00,- Kč

Dohodnutá cena bude vyplacena v hotovosti k rukám vedoucího kapely (nebo pověřeného člena) nejpozději bezprostředně po ukončení produkce.
Další důležitá ujednání:
1.

Každá z obou uvedených smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez náhrady nejpozději - plesy do 30 kalendářních dnů, jiné akce do 21
kalendářních dnů před datem sjednaného vystoupení. Vypoví-li pořadatel smlouvu po uplynutí této lhůty, je povinen uhradit k rukám vedoucího kapely vzniklé
náklady a ušlý zisk, tedy 50% ze sjednané předběžné ceny za vystoupení. Toto ustanovení se netýká zrušení akce z důvodů prokazatelně nepříznivého počasí
(jen v případě letní venkovní akce), kdy nebylo sjednáno náhradní místo vystoupení pro případ nepříznivého počasí. V tomto případě je pořadatel oprávněn
vypovědět vystoupení i v samotný den sjednaného vystoupení (nejpozději do 15:00 hod. toho dne) a to nejlépe telefonickým sdělením na tel.: 777 086 468.
Vypoví-li smlouvu kapela po uplynutí této lhůty, je povinna po domluvě s pořadatelem, zajistit odpovídající náhradu. Toto se ze strany kapely nevztahuje na
nečekaná vážná onemocnění některého ze členů kapely, nebo jiné neočekávané události (autonehoda, náhlé úmrtí v rodině, požár, přírodní katastrofy např.
povodně apod.).

2.

Pořadatel souhlasí s tím, že kapela použije vlastní dopravu.

3.

Cena dopravy členů kapely a vybavení na místo produkce je zahrnuta v předběžné ceně, pokud vedoucí kapely neurčí jinak, a to v případě větší vzdálenosti místa
požadované akce.

4.

Pořadatel se zavazuje umožnit přístup hudební skupině na místo určení hudební produkce min. 2 hodiny před začátkem hudební produkce, možnost bezpečně
zaparkovat 2, max. 4 osobní vozy a jednu středně velkou skříňovou dodávku.

5.

Pořadatel odpovídá za řádný stav elektrické instalace, na kterou bude připojena hudební aparatura skupiny. Podmínkou je rozvod 230 V / 16A (raději 3f 400V 16A či 32A).
Jističe (nadproudové ochrany) nejméně 16 A na každé fázi a dostupnost dvou na sobě nezávislých fází (min. 1x16A a 1x10A) pro rozvod hudební a světelné techniky. K
přípojce el.energie nebudou mít přístup návštěvníci akce. Dále je podmínkou vyhrazené místo tj. stůl + uvítáme malý párty stan (stan platí jen pro venkovní letní akce) pro
zvukaře v blízkosti tanečního parketu (min. 10 max. 30m od podia), vyhrazené místo pro bezpečné umístění PA aparatury - tak aby nemohlo dojít k jejímu pádu. Zastřešené
a pevné pódium! - Protože elektřina je na pódiu všude, je nutné zajistit "jevištní prostor" proti dešti - platí zejména pro "OpenAir" akce v letním období. Minimální velikost
krytého prostoru je 6 x 4m, přičemž uvítáme, když bude zajištěna boční a zadní stěna proti dešti neseného nárazovým větrem. Pokud během akce začne bouřka a
opakované výpadky el.energie, může to mít pro aparaturu destruktivní následky a pro hudebníky znamenat ohrožení na životě a proto jsme nuceni akci předčasně ukončit.

6.

Pořadatel odpovídá za řádnou pořadatelskou službu, zejména pro likvidaci možných konfliktů mezi návštěvníky v místě konání akce a zajištění pořádku na hudební
produkci. Dále pořadatel odpovídá za dodržování zákazu kouření na sále! Pořadatel je povinen akci řádně ohlásit a získat povolení od místního, obecního či
městského úřadu, aby nevznikala zbytečná nedorozumění s rušením nočního klidu.

7.

Pořadatel je povinen akci řádně ohlásit a oplakátovat. Nebude-li z jakýchkoliv důvodů akce řádně oplakátovaná, nebude v případě nízké návštěvnosti poskytnuta
pořadateli sleva za vystoupení z předem sjednané ceny.

8.

K propagaci akce může pořadatel použít originální plakáty kapely Spectrum 2, které lze objednat na výše uvedeném tel. čísle, nebo jsou ke stažení na webu kapely.
Cena plakátů je zahrnuta v předběžné ceně vystoupení, kapela poskytne dostatečný počet plakátů podle potřeb pořadatele. Pořadatel může použít i plakáty vlastní
výroby vhodné velikosti (min. formát A3). Popis plakátů bude proveden výrazným, čitelným a trvanlivým způsobem.

9.

Kapele bude ze strany pořadatelů poskytnuto zdarma dostatečné množství nealkoholického občerstvení (min.1,5l na osobu) a jedna večeře v průběhu vystoupení.
V praxi je přípustné a většinoun i reálné, poskytnout zdarma kapele omezené množství alkoholických nápojů, jako pivo = max. 3x 0,5l na osobu, či víno = max. 1 láhev pro
celou kapelu. Tvrdý alkohol je nepřípustný a všichni členové kapely ho mají v průběhu konání akce zakázaný, po ukončení akce a ve vyjímečných případech si jej
hradí každý člen sám.

10. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, uložených u obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé
a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevhodných podmínek, což stvrzují obě strany podpisem.
Jeden originál smlouvy opatřený razítkem a podpisem hlavního pořadatele zašlete neprodleně vedoucímu kapely.

Datum:
-------------------------

----------------------------------------------------------Razítko a podpis hlavního pořadatele

---------------------------------------------Podpis vedoucího kapely

