Divadlo
Polarka
KVS V Tŕí kohoutú, p.o., IČ: 00101508
se sídlem Brno, Kolíšte 645/29, PSČ 602 00
zastoupená Mgr. Tomášem Pavčíkem, reditelem
ve vécech organizační povahy jedná MgA. Natálie Pelcová
tel.: 733 397 747
e-mail: pelcova@divadlopolarka.cz
Bankovní spojení: 4939621/0100

dále jenjako „poŕadatel“ nebo „divadlo“ na strane jedné
a
STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA v NITRE, IČ: 36 103 004
se sídlem Nitra, Ul. 7. pešieho pluku č.l, 949 01
zastoupené Mgr. art Martinem Kusendou, reditelem
tel.: 037 6524 092
e-mail: riaditel@sdn.sk
DIČ: 2021467976
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0031 1505, Štátna pokladnica

dále jen jako „ účinkující“ na strane druhé
ve smlouvé společné dále jen jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, mesíce a roku tuto smlouvu o provedení predstavení Hop

L
Prohlášení o zpusobilosti
Smluvní strany vzájemné prohlašují, že jejich zpusobilost a volnost uzavŕít tuto dohodu, jakož
i zpusobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena.

II.
Predmet smlouvy
Pŕedmétem této smlouvy je realizace celkem 3 predstavení Hop ze strany účinkuj ícího,
to dne 11. února 2018 od 13.00, 14.30 a 16.30 hodín v prostoru Malého sálu Divadla Polárka.

a

2)
Účinkující se zaväzuje provést pro divadlo predmet této smlouvy v termínu uvedeném
v odst. 1 tohoto článku a poŕadatel se zaväzuje účinkujícímu za dále dohodnutých podmínek zaplatit
za provedení predmetu smlouvy dohodnutou odmenu.

III.
Povinnosti smluvních straň
1)
Poŕadatel je kromé povinnosti uhradit účinkujícímu sjednanou odmenu povinen dále
zejména:
□ zajistit odpovídající prostory k uskutečnéní predstavení (tj. jevišté, herecké šatny, technické
zázemí) a dále zajistit nezbytné podmínky pro uskutečnéní predstavení, byly-li ze strany
účinkuj ícího dle odst. 3 dodány.
2)

Účinkující je kromé provedení predmetu této smlouvy dále povinen zejména:

dostavit se do místa konaní predstavení v dostatečném predstihu, tj. alespoň 1 hodinu pred
začátkem predstavení. Stavba bude zahájená dle dohody smluvních straň ideálne 11. února
dopoledne.
3)
Účinkující dodá současné s podpíšem této smlouvy prípadné technické požadavky (stanou
se prílohou této smlouvy). Účinkující je také povinen upozomit na použití otevŕeného ohne
a pyrotechnických efektu v predstavení. Pokud účinkující žádné technické požadavky nedodá, nenese
poŕadatel odpovédnost za nevyhovující podmínky pro uskutečnéní predstavení.

IV.
Finanční podmínky smlouvy
1)
Poŕadatel se zaväzuje uhradit účinkujícímu za 3 odehraná predstavení celkovou částku:
600 euro vč. DPH (slovy: šestseteuro). Odmena je splatná na účet účinkuj ícího č. 4939621/0100 a to
na základe vystavené faktúry účinkujícího.

3)

I ržba z prodaných vstupenek na jednotlivá predstavení náleží poŕadateli.

V.
Záverečná ustanovení
1)
Zmeny obsahu této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku
podepsaného obéma smluvními stranami.

2)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních straň. Smlouva je vyhotovená ve dvou
exempláŕích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3)
Bude-li uskutečnéní predstavení znemožnéno nepŕedvídatelnou událostí (vyšší moc) ležící
mimo smluvní strany jako je epidemie, prírodní katastrofa, vážné onemocnení, úraz účinkujícího,
úŕední zákaz apod., maj í obe strany právo od smlouvy odstoupit bez nároku na finanční náhradu
škody. Právu odstoupit od smlouvy musí pŕedcházet vždy prokazatelné vyrozuméní o nastalé
skutečnosti vyšší moci druhé strane a jej í prúkazné doložení. V opačném prípade, nebo dojde-li
k odstoupení od predstavení ze strany účinkuj ícího mimo prípady vyšší moci, nebo k odŕeknutí ze
strany poŕadatele mimo prípady vyšší moci, je smluvní strana, která vyvolala neuskutečnéní pŕedmétu
smlouvy, povinná uhradit druhé smluvní strane částku odpovídající celkové částce honoráre za
neuskutečnéné/á predstavení.

4)
S ohledem na povahu této dohody smluvní strany vylučuj í možnost postoupení této smlouvy,
resp. postoupení i dílčích práv a povinností z této smlouvy, na j iné subjekty.

5)
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o pŕedmétu smlouvy a všech náležitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které považuj í za dôležité pro závaznost této smlouvy.

6)
Účastníci prohlašují, že si smlouvu pŕečetli a s jejím znením bez výhrad souhlasí, na dúkaz
čehož pripojuj í níže své vlastnoruční podpisy.
________
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