ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
Číslo zmluvy : 22 / 2018
Uzatvorená medzi:
Dodávateľ :

BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA
Adresa : Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
IČO: 36145211
DIČ: 2021435999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000482056 / 8180
IBAN : SK74 8180 0000 0070 0048 2056
V zastúpení: Mgr. Peter Tabaček - riaditeľ
(ďalej len Dodávateľ )
Kontaktná osoba : Mgr. Lenka Svrčková - +421911 575 787
Usporiadateľ:
Člověk na hranici, z.s.
Adresa : Hlavní třída 87/2, Český Těšín, 737 01
IČO: 68149760
DIČ: neplátce DPH
Bankové spojenie: ERA Poštovní spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 279038646/0300 (konto w EUR)
IBAN : CZ5303000000000279038646
V zastúpení: Mgr. Veronika Křístková, výkonná ředitelka
(ďalej len Usporiadateľ)
1.
Predstavenie
Dodávateľ sa zaväzuje uviesť predstavenie:
Názov : ŠKAREDÉ KÁČATKO
Miesto účinkovania: Český Tešín – námestie
Dátum: 1. júna 2018

Hodina: 14:00 h

2.
Technické podmienky
Usporiadateľ sa zaväzuje pre hosťujúce divadlo na základe priložených technických požiadaviek
zabezpečiť dňa 1. 6. 2018, po dohode s vedúcim techniky BDŽ p. Jánom Baumannom 00421902
255 128
▪
▪
▪
▪

vyčistené a vyprázdnené javisko ( podľa dohody )
službu 1 javiskového technika ( podľa dohody )
službu 1 osvetľovača ( podľa dohody0 ) – v prípade, že sa bude hrať v interiéri
službu 1 zvukára ( podľa dohody )

3.

Cena predstavenia a náklady spojené s uvedením predstavenia

Honorár za predstavenie :

1 200 ,- € / Slovom : Tisícdvesto eur /

Za uskutočnené predstavenia uhradí Usporiadateľ na účet dodávateľa, honorár vo výške
1 200 ,- €, a to na základe faktúry do 14 dní od jej doručenia.
Dodávateľ do 30 dní uhradí pre ochrannú autorskú spoločnosť LITA 10 % z celkovej hrubej tržby za
odohrané predstavenie.
4.
Ostatné dojednania
a / Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu predstavenia.
b / Usporiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí služby požiarnej asistenčnej hliadky, uvádzačov
a šatniarov.
c / Usporiadateľ môže odstúpiť od zmluvy len v odôvodnených prípadoch stojacich mimo jeho dosah.
Dôvody odstúpenia je povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr 14 dní pred uskutočnením
predstavenia. Pri nedodržaní týchto podmienok je Usporiadateľ povinný uhradiť dodávateľovi
dohodnutú sumu.
d / Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá,
( choroba, epidémia, prírodná katastrofa atď. ) neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu, ale si
dohodnú termín náhradného predstavenia.
5.
Zvláštne dojednania
Usporiadateľ zabezpečí 2 šatne pre hosťujúce divadlo. / podľa dohody /
6.
Záverečné ustanovenia
a / Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky tejto zmluvy dôsledne plniť.
b / Nedodržanie niektorého z ustanovení možno považovať za dôvod odstúpenia od zmluvy pri
uplatnení nároku na náhradu vzniknutých nákladov.
c / Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
d / Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov.

V Žiline dňa 25.5.2018

.....................................
Mgr. Peter Tabaček
Riaditeľ BD Žilina

......................................
Mgr. Veronika Křístková
Ředitelka Člověk na hranici, z.s.

