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Smlouva o zaji5tðní kulturní akce

uzaviená mczi:

Název tirmy: Divadtlní spolek CIIAOS
Sídlo: Vala5ská Bystficc 222,756 27

Zastoupené: panem Miroslavem Cábem

ICO: 70ó40351
StJruZeni je rcgistrováno na Ministerstvu vnitra
dne 29. 5. 2000.
(dâle jeu divadelní spolek)

pod Õíslcnr vs/l-l/43 846/00-R

^

Obec StaSkov
J.K¡onera Õ. 588
lng. Ladislav Simðisko
003 14293

ÕHnck L

l. PÍedrnëtem této srnlouvy jc zajiðtèní a realizase kulturní akcc-divadclní pÍcdstavení ze

strany divadelního spolku pro poÍadatcle, ktery se zavazuje za i'ádnë a vðas rcalizované

vystoupcní uhradit divadelnímu souboru odmðnu dlc pochninek clohorlnutych v tóto

s¡nlouvë ð1. Il.

2. Divadelní pÍedstavení (dále jen ,,Piedstavení"):

¡ l)en konání: 25.bieznn2Û23

¡ Misto konání: Dom kultúry Jozefa Kronera

o Zaë,túckpicdstavcní: 17.00 hod.

Názcv
Si<Jlo:

Zastoupeni:
tco:
tclálc jen poiadatel)

e Název hry:

o Autor hry:

r Picklad hry:

É,cä a bðü

Peter H<lrslcr

Dana Hábová



Clánek II.

1. PoÍadatel se zavazuje dodrZet sjednané technické podmínky a za sjednané pÍedstavení
uhradit ðástku 9 500 Kð (poplatky agentuÍe DILIA za autorskâpráwa a pÍeklad hry+doprava)

+ zaji5tëní obðerstvení pro 14 lidí

2. Platba bude na základð této smlouvy provedena pÌevodem na úðet. Õíslo úðtu ¡e
19821174210300.

Clánek III.

1. PoÍadatel se zavazttje, Le dle $ 1888 odst. 1 obõanského zákoníku pÍejímá následující
povinnosti provozovatele vùði nositeli práw, ato pro konkrétní piedstavení uvedené v Clanku
I. této smlouvy:

Na ve5ker.,ich propagaðních materiálech (ti5tënich i elektronick¡ich), webov¡fch stránkách a
v5udejinde, kde bude produkce propagována, musí byt uvedeno
a) minimálné lObodoqfm písmem "Tato amatérská produkce hry ReZ abéi. je uvádëna po
dohodë s Concord Theatricals Ltd. jménem Samuel French
Ltd. www. concordtheatricals.co.uk"
b) jméno autora Petera Horslera bezprostÍednë pod nátzvem hry na samostatném iádku
velikostí písma minimálnë 50 o/o vzhledem k nâzvuhry

2. Licence se vztahuje qfhradnë na jevi5tní uZití pÍed Livym publikem a poiizování jakychkoli
AY zâznamù inscenace nebo její öá"sti za jaklimkoli úðelem je zakinétno. Budou-li programy,
musí v nich byt uvedeno "PoÍizování elektronickych ði jin¡fch zvukovych a/nebo obrazoqfch
záznamfi nebo pÌenosri z této produkce je pÍísnë zakánátno,jedná se o poruSeni zétkona o

autorskych právech, designu a patentech Spojeného království z roku 1988 a o Zalovatelny
trestny ðin."

ðHnek IV.

1. PoÍadatel zajisti:
a) jeviStè min. 7x5 m
b) funköní reflektory - min. 4 ks na jevi5ti a min. 2ks z hledi5të
c) fungující oponu
d) piístup na jevi5të 2hod. pÍed zaó,ëtkem piedstavení
e) volny piíjezd autobusu ði automobilu s vozíkem aàke vchodu a parkování autobusu

Ð Ìádnou propagaci a vylepení plakátri
g) Satny vybavené vèSáky na kostymy a Zidliðkami (nebo jiny odpovidajici prostor)
h) pÍítomnost hlavního poÌadatele od pÍíjezdu souboru aZ do ukonðení piedstavení
i) osobu pouðenou o elektroinstalaci sálu po pÍíjezdu souboru
j) v blízkosti jevi5tð funkðní pÍípojku el. proudu 220 V .

2. V pÍípadë nutnosti konzultace technickych podmínek se laskavð obrat'te na:
- pana Miroslava Cába (vedoucí souboru) tel.739 541 369
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- Ing. Janu Kiest'anovou (organizaðní zålc¿itosti souboru) tel.724140 304.

ðËnek V.

Za Skody vzniklé divadelnímu souboru na aparatuie nebo vozidlech (po5kozeno náv5tðvníky
akce, personálem, pofadateløn, nevyhovující elektroinstalací nebo nevhodnou manipulací) od
piíjezdu do odjezdu odpovldá pofadatel a divadelní soubor má pråvo üÅdat na ném náhradu
vzriklé ðkody.

ÕHnek VI.

Od srnlouvy mûåe katdâ strana odstoupit ve zvlå5t' odùvodnènfch pfípadcch (pfirodní
katastrofa, nemoc, úraz aj.). Tato skuteðnost musí bjt ncprodlene oz.námena dnrhé stranë.
V tomto pfípadè nenáleäí Zådné ze stran nárok na finanðni odmðnu. Dùvodem od odstoupení
od smlouvy nørí malf zájern o vstupenky.

ðÉnek VII.

l. Smlouva nablvá platnosti a úðinnosti dnem podpisu obou smluvnÍch stran. Smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichl ka¿dó ze stran oMräl po jednom.

2. Z¿¿¿me o vráceni potvrzené smlouvy do l0 dnü od oMrZení.
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Vc Vala5ské Bystiici dne -:j---:---:--'- - -'

Zr divadelnl spôlÞk ze poÍrdatele
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