SMLOUVA O HUDEBNÍM VYSTOUPENÍ LUCIE REVIVAL (PRAHA)
mezi
a
Fakturační adresa:
Korespondenční adresa (zasílat prosím obyčejně (!), ne doporučeně):
Ondřej Fencl, Muchova 2/242, 160 00, Praha 6
Vyřizuje: Ondřej Fencl – 776271440, ondrej.fencl@seznam.cz
(dále jen „účinkující“)
………………………………………………………………………………………….

Předmět smlouvy
-

účinkující zajistí pro pořadatele své hudební vystoupení
datum vystoupení:
místo vystoupení:
Adresa:

Časový harmonogram:
-

zvuková zkouška:
začátek vystoupení:
konec vystoupení:

Povinnosti účinkujícího
1) účinkující se zavazuje dodržet časový harmonogram.
2) účinkující se zavazuje zajistit kvalitní hudební produkci v dohodnuté délce (obvykle
cca 40-80 min. festivalové vystoupení, 2x45min. samostatný koncert)
3) účinkující se zavazuje převzít odpovědnost za případné hmotné škody způsobené při
vystoupení jeho vinou na nástrojové aparatuře a zařízeních dodaných pořadatelem.

Povinnosti pořadatele
1) pořadatel uhradí účinkujícímu honorář ve výši ,-Kč. Účinkující není plátce DPH.
Honorář bude vyplacen po příjezdu nebo předem na účet manažeru Ondřeji Fenclovi.
2) pořadatel je povinen zajistit včas dostatečnou propagaci koncertu

3) pořadatel zajistí adekvátní prostory pro místo vystoupení, profesionální ozvučení dle
stageplanu kapely a patřičné osvětlení koncertu
4) pořadatel zajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účinkujících
5) pořadatel zajistí 2 parkovací místa pro techniku a účinkující
6) pořadatel zajistí uzamykatelné šatny pro účinkující v blízkosti jeviště, s možností použití
soc. zařízení a se základním hygienickým vybavením, uvítáme varnou konvici a hrníčky
7) pořadatel zajistí v backstage občerstvení pro 6 osob (nealko, víno, pivo – preferujeme
plzeňské, ovoce, obložené talíře, teplé večeře… z toho 1x uvítáme bezlepkové
občerstvení). Po deseti letech konzumace obložených talířů proměnlivé kvality oceníme
především cokoli, co je zdraví prospěšné 
8) pořadatel umožní umělci provést zvukovou zkoušku v délce minimálně 60 min.
(samostatný koncert), minimálně 30 min. (festival)
9) pořadatel zajistí 2 osoby na pomoc se stěhováním po příjezdu a při odjezdu.
10) pořadatel zajistí dostatek neperlivé vody pro účinkující na pódiu.
11) pořadatel zajistí případný volný vstup osob uvedených na guestlistu, který si s
účinkujícím domluví před koncertem.
12) pořadatel je povinen vypořádat se se závazky OSA.
-Dle dohody:
13) pořadatel zajistí 6x kvalitní ubytování se snídaní v pokojích 2+2+1+1 (oddělené
postele, ne manželské!), čím blíže místu koncertu, tím lépe; prosíme o prodloužení checkoutu, ideálně o možnost zůstat na pokojích do cca do 15h.
14) pořadatel zajistí bezpečné, uzamčené místo pro uschování nástrojového aparátu
kapely do druhého dne

Nekonání a odřeknutí vystoupení
1) Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné události ležící mimo
smlouvu (vyšší moc – přírodní katastrofa, úraz, náhlá nemoc, úmrtí, havárie), mají
obě strany právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu
škody, avšak po předchozím průkazném vyrozumění. V takovém případě každá
strana nese náklady vyplývající z výše uvedených povinností.

2) V případě neuskutečnění vystoupení zaviněním účinkujícího z důvodu jiného než
který je uveden v předchozím bodě nebo v případě porušení svých povinností
uvedených výše je účinkující povinen uhradit pořadateli jeho náklady
s neuskutečněním vystoupení, minimálně však ve výši 30% domluveného
honoráře.
3) Pořadatel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 60 dní
před vystoupením. Zruší-li pořadatel vystoupení z jiného důvodu než je uvedeno
v prvním bodě tohoto článku, je povinen vyplatit účinkujícímu honorář a) v plné
výši pokud ruší koncert 48 hodin před datem konaní a méně b) ve výši 50% rušíli koncert 2-30 dnů před datem konání c) ve výši 30% ruší-li koncert 30-60 dnů
před datem konání
4) Návštěvnost nemá vliv na výši honoráře !

Obecná ustanovení
Zodpovědné osoby pořadatele:
mob.:
Zodpovědné osoby účinkujícího
Manager: Ondřej Fencl

mob.: 776 271 440

Závěrečná ustanovení
-

smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží 1 exemplář.
tuto smlouvu a její podmínky lze měnit jen písemnou dohodou obou stran.

V ……………….……… dne …………

…………………………………
pořadatel

V ……………………. dne ………

…………………………
účinkující

