
Smlouva o umìleckém vystoupení

Poøadatel: Organizace, škola, firma ...

...........................................................

...........................................................
              

Hudební skupina

              Windiband

Zastoupena:  ...................................
                      ...................................
                      Tel.: .....................................

e-mail:   ..........................................

Pøedmìtem smlouvy je provedení umìleckého výkonu:

Název akce:  .....................................................................................................

Místo vystoupení:  .............................................................................................

Datum .............................................../20.....

Doba konání: od............. do............. hodin

vystoupení:  

Odmìna uèinkujícímu za vystoupení ve sjednané délce ve výši:  ........

Odmìna obsahuje honoráø umìlcù, amortizaci aparatury, dopravu.

Použití aparatury pro jinou skupinu:   .........................................Kè.

Moderování : ............................................................................  Kè

Zvuèení doprovodných akcí, pouštìní CD, flash ....................... Kè

................Kè.

Splatná hotovì po vystoupení.                                   K datu uvedeném na faktuøe.

Požadavky, které nejsou písemnì dohodnuty. Není umìlec povinen poskytnout.

Poplatky spoleènosti OSA hradí poøadatel nejménì 10 dnù pøed akcí! Úèinkující je povinnen 
dodat seznam skladeb, které na akci zazní.

Zastoupena:   Jiøí Windisch
                    Lindnerova 320
                    417 42 Krupka

Tel.: 777 190 750
e-mail:windiband@windi.cz
www.windiband.cz

Odpadne-li vystoupení z dùvodù na stranì poøadatele (nebo zruší-li je poøadatel v ochranné lhùtì 
30 dnù pøed termínem jeho konání), hradí poøadatel plnou cenu a související náklady, a to 
nejpozdìji do 15 dnù od dohodnutého termínu vystoupení.V pøípadì nekonání vystoupení z dùvodù 
tzv. vis maior, (epidemie, živelní katastrofa, stav ohrožení, apod.) nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu nákladù. Úèinkující mùže od smlouvy odstoupit ze závažných dùvodù bez vlastního 
zavinìní, pøièemž nikdo pak nemá nárok na náhradu nákladù. Závažné dùvody je nutno bez 
odkladu kdykoliv sdìlit druhé smluvní stranì.

Poøadatel zajistí pøístup úèinkujícím na pódium 2 hod. pøed a 1 hodinu po skonèení akce.

Za bezpeènost hudebníkù a aparatury odpovídá poøadatel produkce. Pro hladký a bezpeèný 
prùbìh produkce musí být zajištìna kvalitní poøadatelská služba. Poøadatel odpovídá za majetkové 
škody na hudební aparatuøe úèinkujícího vzniklé pøi provozování hudební produkce nezavinìné 
hudebníky dle platných právních pøedpisù. 
Úèinkující musí mít k dispozici uzamykatelnou šatnu nebo jiný vyhovující prostor pro 4 osoby, 
zajištìný volný pøíjezd k vyložení aparatury a parkovací místo.

1.

2.

Požaduje-li poøadatel použití aparatury úèinkujícího ke krátkým vstupùm pro reprodukovanou hudbu, 
vystoupení taneèníkù apod., JE NUTNÉ pøedem telefonicky domluvit zajištìní napø. CD pøehrávaèe 
od úèinkujícího, nebo zpùsob propojení vlastního pøehrávaèe s aparaturou úèinkujícího. 

3.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavøena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vùle, srozumitelnì a že smlouva je podepsána oprávnìnými zástupci smluvních stran.

Dne: ................................       uèinkující ..............................    poøadatel ...................................


