Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvodansko pozorište
Kolárova 4 21470 Backi Pctrovac, Srbija

c-mail:svdivadlo(a),stcable.net , svpozoristetajgmail.com/
tel/fax: +381 21 780 040
http://svdivadlo.wix.com/divadlo
PIB 101269955
https://www.facebook.com, svdivadlo. ?ref -hl

ZMLUVA o odohratí divadelného predstavenia uzavretá medzi:
Hosťujúcim divadlom
Slovenské vojvodinské divadlo, Kolárova 4, 21 470 Báčsky Petrovec
V zastúpení Viera Krstovski, riaditeľka
IBAN: RS35 8400 0000 0020 1794 26
Č.Ú.: 840-201794-26
Matiční broj (IČO]: 08650438
PIB (ID]:101269955
a
Usporiadateľom

Staré divadlo Karola Spišáka, 7. pešieho pluku 1, Nitra
V zastúpení Martin Kusenda, riaditeľ
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0031 1505
BIC:
Č.ú:000000-7000311505/8180 Štátna pokladnica
IČO:36103004
DIČ: 2021467976

I.
Predstavenie
Hosťujúce divadlo sa zaväzuje odohrať :
1/ Názov hry: Tilda (réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová]
Miesto vystúpenia: Staré divadlo Karola Spišáka
Dátum a hodina: 21. mája 2018 o 9,30 h

II.
Realizačné n á k 1 a d y a n á h r a d y

Usporiadateľ na vlastné náklady zabezpečí a uhradí:

a) ubytovanie (na dve noci) a stravu od 20. do 22. mája 2018 pre 21 ľudí.
b) cestovné trovy vo výške od 500 € na základe faktúry Slovenského vojvodinského
divadla.

III.
Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje

1/ zabezpečiť súhlas všetkých potrebných orgánov k uskutočneniu predstavenia
2/ zabezpečiť na vlastné náklady účelnú propagáciu predstavenia
3/ zabezpečiť v deň predstavenia primerane pripravené javisko, herecké šatne a ostatné
prevádzkové priestory /viď technické podmienky/ s minimálnou teplotou 18° C
4/ zabezpečiť dodržanie technických podmienok
5/ zabezpečiť upratanie scény po postavení divadelných dekorácií
6/ zabezpečiť na vlastné náklady v deň predstavenia usporiadateľskú, technickú a požiarnu
službu

IV.
Záverečné ustanovenia
Vyššia moc (nepredvídateľné okolnosti)
4.1 V prípade nepredvídateľných udalostí (zásahu vyššej moci), v zmysle, v akom sa tento
výraz všeobecne chápe, bude jedna zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu písomne
upovedomiť (faxom, elektronickou poštou, listom), a to najneskôr do troch dní odo dňa, kedy
k takejto udalosti dôjde.
4.2 Za zásah vyššej moci budú zmluvné strany považovať tiež prípadnú nehodu dopravného
prostriedku, zranenie alebo chorobu účinkujúceho, ktorého nie je možné alternovať.
4.3 Obe zmluvné strany sa zaväzujú podmienky zmluvy dôsledne dodržať a splniť tak, aby
bol zabezpečený zdarný a úspešný priebeh predstavenia.
4.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán, obdrží
po jednom.

/

