Smlouva o hudební produkci
Hudební skupinou ELKA -

Uzavřená mezi
Lukáš Dostál, Masarykovo náměstí 20, Police nad Metují, 549 54
Tel.608036826, email: lukas@elkaband.cz, www.elkaband.cz
IČO: 88878368

a pořadatelem kulturní akce
Organizace:………………………………………IČO:………………….DIČ:……………………………
Název akce:……………………………………..Hlavní pořadatel:…………………………………………
Adresa:………………………………………………………………………………………………………
Telefon:……………………………………………………………Rodné číslo:……………………………
I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je hudební produkce skupiny ELKA zastoupenou jejím vedoucím Lukášem Dostálem.

Místo účinkování:……………………………………………………………Obec:…………………………..
Termín konaní:……………………………………………………………….Od-do:………………………..
Pořadatel a hudební skupina ELKA zastoupená Lukášem Dostálem tímto uzavírají ve smyslu platných
právních předpisů smlouvu o realizaci hudební produkce.

II. Smluvní podmínky hudebního souboru
1)Účinkující soubor garantuje odpovídající uměleckou úroveň hudební produkce a vystupování svých členů.
2)Organizačně zabezpečí přepravu účinkujících a potřebného technického vybavení (hudební nástroje, zvuková aparatura)
do místa konání produkce.
3)Zabezpečí kvalitní produkci v souladu s požadavky pořadatele.
4)V případě nedodržení výše uvedených podmínek je povinen nahradit vedoucí souboru způsobenou škodu pořadateli. 5)Na
základě realizace hudební produkce provede vedoucí hudební skupiny vyúčtování s pořadatelem.

III. Smluvní podmínky pořadatele
1)Pořadatel zajistí před podpisem smlouvy souhlas k veřejnému provedení hudební produkce.
2)Zajistí bezpečnost a ochranu majetku a zdraví účinkujících v souladu s platnými právními předpisy.
3)Zabezpečí vhodné podmínky produkce (šatna, hygienická zařízení, místo pro soubor).
4)Vyrovná veškeré poplatky a odvody související s veřejným provozováním hudební produkce.
5)Potvrdí realizaci akce a uhradí následné vyúčtování na základě faktury či jiného peněžního dokladu. Pořadatel se zavazuje
zaplatit sjednanou smluvní částku – úhrada bude provedena v hotovosti ihned po ukončení produkce. Za nesplnění závazku
ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
6)Pořadatel souhlasí s obsahem smlouvy a zavazuje se splnit veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování.
7)Dále zajistí občerstvení – nealko nápoje a večeře dle dohody s vedoucím.

IV. Odměna za vystoupení
1)Účinkující soubor má nárok na odměnu ve sjednané výši za jedno vystoupení v celkové částce……..……………Kč.
V této částce je započítána doprava. 2)Celková částka bude uhrazena hotově prostřednictvím Lukáše Dostála ihned po
ukončení produkce.

V. Zrušení produkce
Od této smlouvy lze odstoupit dohodou, nebo výjimečně jednostranně pouze ze závažných důvodů. Pokud dojde bezdůvodně ke
zrušení produkce ze strany pořadatele, musí být tak učiněno písemně, a to nejpozději 30 dnů před datem konání produkce. Pokud se
tak nestane, pořadatel uhradí hudební skupině smluvený honorář nejpozději do plánovaného data konání produkce. Pokud se
sjednané vystoupení neuskuteční z důvodu neúčasti hudební skupiny, bude postupováno dle platných právních předpisů a hudební
skupina uhradí pořadateli prokazatelné náklady se zajištěním akce.

VI. Společná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, dohodou smluvních stran. Písemné dodatky a přílohy k této smlouvě, pokud
budou tak označeny, jsou její nedělitelnou součástí. Každá ze smluvních stran vstupuje do svých závazků dnem podpisu této
smlouvy. Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu.

…………………………………. Dne: …………………………….
Pořadatel

……………………………
Hudební skupina ELKA

