ZMLUVA O SPROSTREDKO
Termin:

dodávateľ: EASY art, s.r.o.
objednávate!':
sídlo: ul. Bernolák ova 4
080 01 Prešov
IČO : 44 685 971
IČ DPH: SK2022802881
bankové spojenie: TATRA BANKA
č. ú~u : 26211674191100

IBAN :

Vybavuje:

Mestské stredts o ut. a spo u
ul. Andreja Hli1nku č.1
95301 Zlaté Moravce
IČO : 42208033
DIČ: 2820009060
bankové spojenie: VÚB a.s.
č.účtu: 2968633255/0200
IBAN:

OBCHODNÉ PODMIENKY
Zmluva o sprostredkovan í vystúpenia sa uzatvára medzi EASY art,s.r o a Mestským strediskom
kultúry a športu v Zlatých Moravciach.
Jej predmetom je sprostredkovanie vystúpenie Lenky Filipovej a Jej hostí dňa 17.10.2015.
Miesto vystúpenia· Dom kultúry v liatych Moravciach čas vystúpenia o 19.00hod.
Dfžka vystúpenia: 90 min.
prlchod techniky: 15.00 hod.
zvuková skúška: 17.00 hod
púšťanie ľudi : 18.30 hod.
Objednávateľ zab~zeečí : osvetlené pódium, el. prípojku k pódiu 230V, 400V s ističom 63A. 2x šatňu ,
3 pomocníkov pri vykládke a nakládke aparatúry, malé občerstvenie (syrovo-šunkovú misu. ovocnú
misu, bylinkovy čaj, med, neperlivé minerálky 6x, pivo plech 6x), ubytovanie pre 7 osôb
Dodávateľ zabezpeč! : ozvučenie, osvetlenie, dopravu , propagačné plagáty.
Dohodnutá suma z.a vystúpenie bude vypoč ítaná v pomere dodávateľ90% a objednávateľ10% z ceny
vstupenky 16.- EUR , zľavnené vozičkár 1.- EUR sprievod piati plnú sumu.
Suma bude vyplatená bankovým prevodom po vystúpení dň a 1 9.10.2015 na účet agentú ry
EASY art, s.r.o.
Objednävateľ zabezpečí na vlastné náklady propagáciu vystúpenia (v lokálnej TV, vyvesným1 pútačmi
na verejných miestach, vylepom plagátov minimálne 50 dni pred vystúpenfm), zabezpeč! predpredaj
vstupeniek dostupný záujemcom v každý pracovný der'\ , pripadne cez internetový portál .
Táto zmluva je záväzná pre obe strany, ktoré to dokladujú svojimi podpismi.
Vystúpenie možno odvolať iba z. vážnych objektfvnych dôvodov: (živelná pohroma,
úmrtie umelca, dopravná nehoda ...). Malý počet predaných vstupeniek nie je dôvodom k zrušeniu
vystúpenia.
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