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DOHODA O REALIZACI HUDEBNÍ PRODUKCE
Poskytovatel: Malý dechový orchestr SEDMIKRÁSKA
Zastoupená: kapelníkem Josefem Boháčem,
Tel: 736 634 334, e-mail: info@jihoceskasedmikraska.cz
a
Pořadatel: ……………………………………………………………………………….
Zastoupen: ………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa a telefon: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
uzavírají tuto dohodu o realizaci hudební produkce.
Druh produkce: …………………………………………………………………………
V termínu: ………………….......…v době od: ………… hod. do: ………… hod.
V objektu: ………………………...…………………………………………………….

I.
Odměna za provedenou produkci dle výše uvedené specifikace je výsledkem vzájemné
dohody mezi pořadatelem a zástupcem souboru. Celková dohodnutá odměna bude
uhrazena nejpozději po ukončení produkce, a to bezodkladně v hotovosti nebo po
vzájemné domluvě na fakturu.
II.
Hudební soubor plní dohodu vykonáním produkce. Zavazuje se vykonat produkci
svědomitě a kvalitně v plném rozsahu a respektovat zásady společenského chování a
vhodného oblečení.
III.
Pořadatel ručí za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti členů souboru a jejich veškerého
vybavení. Je povinen uhradit odměnu za vykonanou produkci v plné výši a
v dohodnutém termínu.
IV.
Hudební skupina si vyhrazuje právo ukončit svou produkci, pokud bude přítomnými
osobami ohrožováno zdraví jejích členů, či spolupracovníků a jejího majetku. I
v takovémto případě bude skupině uhrazen bezodkladně úplný honorář a uhrazeny
veškeré způsobené škody.
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V.
Pořadatel je povinen zajistit přístup hudebníkům a jejich technickým spolupracovníků do
místa konání minimálně 2 hodiny před započetím kulturní akce, kvalitní a bezpečnou
elektrickou přípojku 220 V/16 A resp. 400 V/20 A – 3P+N+PE dle typu ozvučení.
Dále pak při produkcích v sálech, halách apod., uzamykatelný prostor pro převlečení a
uložení osobních věcí členů a spolupracovníků hudební skupiny. Alespoň jednu osobu
z pořadatelské služby v těsné blízkosti pódia, která bude dbát o bezpečnost členů a
spolupracovníků skupiny a jejich majetku.
Občerstvení členů souboru po dobu produkce je věcí vzájemné domluvy nebo
konkrétních možností pořadatele.
VI.
Změna uzavřené dohody je možná pouze písemně vzájemnou dohodou obou smluvních
stran. V případě odstoupení od této dohody z pozice kterékoli jednající strany, a to méně
než 30 dnů před započetím kulturní akce, hradí odstupující strana paušální penále ve výši
50% z celkové smluvní částky straně druhé. Platba je provedena v hotovosti, a to bez
zbytečného odkladu po oznámení o odstoupení od této dohody. Způsobila-li nedodržení
dohody vyšší moc (epidemie, živelná pohroma apod.), paušální odškodnění (penále)
odpadá. Jiné nároky nelze vznést.
VII.
V případě nemoci či jiné závažné překážky ve vykonání produkce ze strany
poskytovatele je tento povinen takovou skutečnost řádně doložit. Dále se poskytovatel
zavazuje v takovém případě doporučit pořadateli jiné srovnatelné hudební těleso. Pak
pořadateli nevzniká nárok na penále od hudební skupiny SEDMIKRÁSKA.
VIII.
Smluvní odměna za zajištění vykonání jednotlivých částí hudební produkce:
Vystoupení hudební skupiny vč. vlastního ozvučení a dopravy: ………..…………….Kč
Pronájem hudební aparatury: …………………………………………………..………Kč
Ostatní služby: …………………………………………………………….……….…. Kč
(specifikace) ………………………………………………………………………………
(specifikace) ………………………………………………………………………………
Celková cena za výše specifikované služby …………………..……………………. Kč
Dohoda uzavřena dne: ……………………………………………………………………
Pořadatel: ………………………… Zástupce souboru: …………………………….

