
SMLOUVA o zprostředkovaní pěveckého wstoupeni

Ilona Csáková
NaFolimance 17
120 00, Praha 21C: 7060011805, DIČ:CZ 7060011805
a objednatelem

Město Bochov
náměstí Míru l
364 71 Bochov
1C: 00254444
DIČ :CZ 00254444

Druh akce: Jarmark města Bochov
Místo konání: Dochov
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I.
Interpret se zavazuje uskutečnit pěvecké vystoupení dne 18 .9.2021 v Bochově.(Ilona Csáková- hal^ilayback)Předpokládaný začátek vystoupení ve 20.00 hod. ( dle instrukcí pořadatele přímo na místě) délka vystoupení 35 min.

n.Interpret za své vystoupení obdrží smluvní honorář ve výši 34 000,- Kč + DPH, splatný do 14 dnů po vystoupení a nazákladě předložené faktury. Tato částka kryje dopravní i veškeré další výlohy interpreta mimo ozvučení.
m.

Další ujednání

l. Teplota v sále nejméně 18 stupňů Celsia, jinak nelze vystoupení odehrát, (neplatí při venkovní produkci)2. Uzamykatelná šatna pro účinkující. Pořadatel zajistí, aby před, v průběhu i po produkci byl znemožněn
přístup nepovoleným osobám na jeviště, do prostoru zákulisí a šaten.

3. Pořadatel zajistí pro interpreta nealko nápoj.4. Zrušit smlouvu ze strany interpreta lze pouze písemně, a to nejpozději 60 dní před plánovaným konánímakce. V případě zrušení vystoupení ve lhůtě oněch 60 dnů, je interpret povinen zaplatit smluvní pokutuve výši 50 % smluvního honoráře a to do 14 kalendářních dnů na adresu zprostředkovatele.
5. Pořadatel je povinen zajistit kvalitní ozvučení sálu pro toto vystoupení.6. V případě, že pořadatel zruší již smluvně potvrzený termín 60 a méně dnů předem, je poviimen uhraditdruhé straně 50 % smluvní částky do 14 dnů od data smluvené produkce - toto platí i při nedodržení

jakéhokoliv bodu smlouvy.7. Interpret se zavazuje na akci dostavit v dostatečném časovém předstihu, v případě pozdního vystoupeníje pořadatel případně oprávněn pokrátit honorář. Obě dvě strany se zavazují k mlčenlivosti o
podrobnostech této smlouvy před kteroukoli další stranou.
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