
SMLOUVA
o provedení uméleckého pofadu (produkce)

dle autorského zékona

t.
Smluvní strany

l" Umèlec: SdruZenl hudebnl skupiny Pangea - The Beatles Revival Band

Adresa: AleS Hecl, Novf Malln 538

PSÒ, mèsto: 788 03 Nouf Malín

DlÓ: CZ7409155820

Ólsfo rtètu: 200 921218 / 0300

Tefefon: 736 645 010 (Petr John) nebo 732676 058 (AleS Hecl)

2. Zfuiemce: OBEC zAHOnCf

Sfdlo: Krtf5ska 173/98, Zóhorce

PSÓ, mésto: 991 06 Zelovce

lÓo:00319694

DlÓ:2021243323

Tel.: 00421918438870

[ .
Pfedmèt smlouvy

l. Produkce:

Datum vystoupení: 13.8.2011, sobota Hodina: cca 17.30 - 20.00, pffjezd: 16.00, zvuk: 16.30 -17.00

Mlsto vystoupení: ZAhorce, Sele5fany Druh vystoupení: vrfbèr hitù The Beatles, 3x 30 minut

Z. Smluvní cenv proOu

Honoréf umèlcù bez DPH:28.000,- Kè

Platba: hotovè po zvukové zkou5ce skupiny na zAkhdè faktury

3. Obèerctvení umèlcù: jídlo a pití pro 4 èleny skupiny.



ilI"

Zàv azné sm I uvní podm ín ky

Smlouva nablvà platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a je pro obè smluvní strany zévazné ve smyslu
nàsbdujícich ujednénÍ. Zmèny a doplitky této smlouvy musl mít písemnou formu a musl bft podepsény obéma
smluvními stranami. Prévní vztahy, zaloZené touto smlouvou, se fidl autorskfm zàkonem, obèanskfm zékoníkem
a souvisejícími pfedpisy.

Al Umélec:

1. Zrealizuje pro zéjemce produkci hudebni skupiny Pangea - The Beatles Revival Band (déle jen skupina)
za podmínek specifikovanfch v bodé ll. Zajistl, aby se skupina na místo produkce dostavila vèas; tj. tak, aby byla
schopna zahàjit svou produkci ve sjednanou dobu. Zavaz$e se, 2e produkce bude provedena vcelém sjednaném
rozsahu, svèdomité a v odpovidající umélecké úrovni"

2. V pffpadè odstoupení od této smlouvy oznémí tuto skuteènost zajemci pisemnè nebo telefonicky nejméné 21
kalendàlnlch dnù pled termínem produkce. Pfi neoznameni, pozdéj5lm oznémení nebo pfi nedodrZení smluvních
podmínek se umélec zavazuje uhradit zajemci do 14 kalendafnich dnrl smluvni pokutu vevféi 10.000,- Kè. Tento
bod neplatí v pflpadé nepledvldatelnfch okolnosti, jak je uvedeno v è1. lV.1 této smlouvy.

3. MúZe kdykoli odstoupit od této smlouvy, bez naroku zéjemce na nahradu ékody, jestliZe zéjemce jednostrannè
zméni pfedmét této smlouvy (místo, datum, èas nebo druh produkce) nebo nedodrií v této smlouvè stanovené
minimélni technické poZadavky skupiny.

Bl Zóiemce:

1. Je povinen pouZívat pfi propagaci produkce na phkAtech a v médiich obchodní jméno skupiny ve tvaru:
PANGEA - The Beatles Revival Band

2. ObdÈí-li zéjemce tuto smlouvu jii piedvyplnénou, je povinen zaslat umèlci k potvzení dvè podepsané
a orazítkované kopie, a to nejpozdèji 100 kalendéfních dnù pfed terminem produkce.

3. Je povinen zpflstupnit místo produkce pro potfeby skupiny minimélnè 2 hodiny pfed plénovanfm zahéjením celé
akce. V pflpadè, 2e zaji5tuje aparaturu k ozvuèenl skupiny, je rovnéi povinen zajistit pro zvukovou zkouéku
sprévnou funkènost aparatury minlmAlné 45 minut pfed plénovanfm zahAjením celé akce. Pfi poru5ení tohoto
ujednAní neruól umélec za vèasnf zaèAtek produkce.

4. Po ukonèeni produkce skupiny setrvé zéjemce nebo jim povèfené osoba na místè takovf èas, kterf je nezbytnf pro
sloZeni aparatury a odjezd skupiny.

5. V piípadè odstoupenl od této smlouvy oznémí tuto skuteènost umélci pisemné nejménè 21 kalendéfních dnú pied
termínem produkce. Pil neoznémenf, pozdéjSlm oznamenl nebo pfi nedodÉenf smluvních podminek se zAjemce
zavazuje uhradit umèlci do 14 kalendéinfch dnfr smluvní pokutu ve vf5i 10.000,- Kè. Tento bod neplatí v piípadè
nepledvfdatelnfch okolností, jak je uvedeno v è1. lV.1 této smlouvy.

6. V plfpadè odstoupení od této smlouvy v den produkce se zavazuje uhradit umèlci do 14 kalendéfních dnù celou
dohodnutou èóstku speciftkovanou v ólénku 11.2.

7. Zatjislí,aby bez piedchoziho svolení umélce nebyly poiizovany obrazové anizvukové zàznamy umèleckich vfkonù
nebo provédèny jejich pfenosy, s vfjimkou pflpadú povolenich zékonem. Umèlec svoluje s poiizením obrazovfch
a zvukovt/ch zíznamú produkce pro soukromou potlebu név5tévníkù nebo dokumentaèní potfeby zAjemce
s podmínkou, 2e Zadné z téchto zaznamy nebudou dale komerènè qyuiívény.

8. Je povinen zaslat (nebo zajistit zasléní) hlé5ení pilslu5né ochranné autorské organizaci a uhradit (nebo zajistit
úhradu) autorské odmèny. Seznam skladeb je zAjemci umélec povinen dodat na vyzvéní:

9. Odpovidé za bezpeènost a ochranu zdraví pii úèinkovénl v5ech èlenù skupiny, za veiejnf poiédek a ochranu proti
poiAru. Zajistf kvalitnl elektrické roanody - 23OV|2OA.

lO.Je povinen zajistit zastle5ení mista produkce skupiny v pfípadè oblaèného poèasí pÌivystoupení na otevieném
prostranstul. Klesne-li teplota v místé vystoupení pod 15'C je zAjemce povinen zajistit zvfSenl teploty v mlstè
vystoupení nebo pfesunout misto vystoupenl do adekvAtnich nAhradních prostor.

ll.Zavazqe se zajistit pro skupinu samostatnou uzamykatelnou Satnu a praktikéble pod bicí min. 200 x 200 x 50 cm.



tv.
Ostatní ujednóní

1. NepÍedvfdatelnúmi okolnostmi se rozumí nemoc, úraz, neúmyslné havàrie, ÈivelnA pohroma nebo úmrtí v rodinè
nèkteré ze smluvnÍch stran. Ten, jehoi se uvedené okolnosti tfkají, je povinen vèas vyrozumét druhou smluvní
stranu a nepiedvfdatelnou okolnost prokazat Za nepfedvfdatelnou okolnost se nepovaZuje nepfíznivé poèasí nebo
malf zàjem obecenstva.

2. Odstouoením od smlouw se rozumí zru5enl smlouvy jednostrannfm prohlA5ením zajemce nebo umèlce.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exempléfích, z nichZ jeden obdÉi umèlec a jeden zéjemce. Nedílnou souèastí
této smlouvy jsou technické poZadavky skupiny.

Obé smluvní strany potvzují autentiènost této smlouvy svfm podpisem. Zérovefr smluvní strany prohlaéují, àe jsou s
touto smlouvou obeznémeny, ie tato nebyla ujednana v tlsni, ani za jinak nevfhodnfch podminek.
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v.
Podpisy smluvních stran
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Technické noZadavkv skupinv Pansea - The Beatles Revival Band

Skupina Pangea - The Beatles Revival band dodó vlastní pódiovou aparaturu vèetnè mikrofonù, stdanú" in-ear
monitorového systému akabelàÍn. Zapojenl do PA bude uskuteònèno pfes splitter rovnèZ dodanf skupinou Pangea.

PoZadavlq na zvukafe:
- zajistit PA aparaturu vò. mixóZnlho pultu s min. 12 vstupy (vikon dle prostoru a pfedpoklódaného poètu

nóvStèvnlkù)
- zajistit 2ks compressor na hlavní zpèvy
- zajistit na mlstè pfedpoklódaného umlstènl bicl soupravy 12ks kabelù XLR ukonèenich koncovkou ,,female"

vedoucích do mixóZnfho pultu. Skupina je napojl na nósledujlcl zdroje sipólu:
c 3x mi}rofon - TpéW
o 2xmilrofon - kytarovó komba
o lx mikrofon - vellcf buben
t 2xmikrofon - overheady bicl soupravy (nutré phantomové napójení)
o lx milrofon - akustickó kytara (nutné phantomové napójenl)
o lx line -baskytara (pIes DI box)
o 2x line - stereovfstup klóves (pfes DI box)

- zajistit na místè pledpoklódaného um{sténl bicl soupravy 6ks zósuvky 230V

Kontakt: Petr John - 736645010. www.beatles-revival.cz


