Zmluva o zabezpečení predstavenia umeleckého súboru Lúčnica
uzatvorená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a za nižšie uvedených podmienok

Lmluvné strany:
Agentúra:
feeling ART, spol. s r.o.
Štúrova 6, 811 02 Bratislava
zastúpená: ling. Júliusom Jackuliakom - konatel'om spoločnosti
bankové spojenie: UnicreditBank
Č. ú.: 103 946 0009 I 1111
IČO: 44343 183
tel/fax: 02 152920068,52920/75
Usporiadatel':

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svatoplukovo nám. 4, 95053 Nitra
zastúpený: Ján Greššo, riaditeľ
IČO: 164895
DIČ: 202 1246623
bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. Ú. 7000310609 I 8180

2. Predmet zmluvy:
Na základe tejto zmluvy agentúra zabezpečí predstavenie
usporiadateľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

tanečného súboru Lúčnica "Obrazy

z minulosti"

pre

3. Termín a miesto účinkovania:
Účinkovanie sa uskutoční:
al mesto a miesto:
Divadlo Andreja Bagara Nitra
bl dátum a hodina: 10. Októbra 2013, štvrtok, o 18:45 hod.
4. Cena za účinkovanie:
al Zmluvné strany dohodli cenu za dopravu, produkciu, techniku vo výške 3.900,- EUR a honorár za prestavenie
vo výške 1.000,- EUR, spolu 4.900,- EUR (slovom: štyritisicdeväťsto euro).
bl predstavenie bude neverejné - pre pozvaných hostí klienta.
CI V cene je zarátaná aj cena dodaného propagačného materiálu - plagátov.
dl Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť agentúre dohodnutú cenu najneskôr do 14 dní po uskutočnení predstavenia.
el V prípade omeškania úhrady faktúry má agentúra právo fakturovať penále vo výške 0,5% z fakturovanej
čiastky, za každý deň omeškania dlžníka.

5. Záväzky agentúry:
Agentúra zabezpečit:
program tanečného súboru Lúčnica v trvaní cca. 90 min. bez prestávky
počet účinkujúcich a sprievodu v počte cca. 70 osôb
prepravu osôb, krojov, rekvizít a technického materiálu
ubytovanie účinkujúcich a sprievodu
inšplciu a organizáciu predstavenia

6. Záväzky usporiadateľa:
Usporiadateľ zabezpečí:
bezpečný a technicky vyhovujúci priestor pre účinkovanie
predpredaj vstupeniek na celú kapacitu sály
javisko s minimálnymi rozmermi šírka 12 m a híbka 9 m
šatne pre 50 účinkujúcich v blízkosti javiska vybavené takým istým počtom stoličiek a vešiakov
sociálne zariadenia lumyvárne a WCI
miesto pre zvukára v strede posledného radu sály a predposledného radu (6 + 6 sedadiel)
12 stoličiek pre orchester
priestor pre 12 členný orchester pred javiskom, z pohľadu diváka na ľavej strane - prípadne
nepredávať miesta v uvedenom priestore

ore ozvučenie a osvetlenie l x 380 V + nulový vodič, zaťaženie 63 Anafázu
- 2-

existujúcu techniku javiska, scény a sály s obsluhujúcim personálom
hore požadované technické podmienky a kvalifikovaných technických pracovníkov najneskôr od príjazdu
techniky súboru (cca. 6 hodín pred dohodnutým časom predstavenia)
kvalifikované usporiadatel'ské služby
účasť kvalifikovaných technických pracovníkov na skúškach a vystúpeniach súboru (elektrikár, javiskový
technik, obsluha ťahov, požiarnik)
oznámiť a odviesť ochranným organizáciám autorským (L/TA) podklady pre výpočet a vymeranie
prevádzkového autorského honoráru za použitie diel
umytie javiska pred skúškou tanečného súboru (cca. 3 hodiny pred predstavením) a pred predstavením
(cca. 30 min. pred predstavením)
vpúšťanie divákov do sály podl'a pokynov agentúry (cca. 30 min. pred začiatkom predstavenia)
zamedzenie prístupu cudzích osôb do priestorov zákulisia a šatní
podmienky na ochranu majetku agentúry a Lúčnice
vykonať opatrenia na zabezpečenia zákazu akéhokol'vek obrazového alebo zvukového snímania vystúpenia
súboru vrátane fotografovania. Prípadné snímanie sa môže uskutočniť len na základe súhlasu agentúry
vydaného konkrétnej osobe a pre konkrétne vystúpenie
miesto na predaj propagačného materiálu Lúčnice pred, počas a po predstavení
zaslanie / exempláru potvrdenej zmluvy na adresu agentúry
6 vstupeniek na každé predstavenie pre účely agentúry (v strede sály)
minimálna teplota ovzdušia pre účinkovanie je 16°C, minimálna teplota v šatniach je 18°C, pri teplotách
pod uvedené hodnoty nie je súbor povinný účinkovať

7. Osobitné ustanovenia:
al ak agentúra nezabezpečí predstavenie z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa, štrajk, choroby,
havária), alebo štátnej reprezentácie na Slovensku alebo v zahraničí, neuhrádza usporiadaieľovi
vzniknuté škody, ale poskytne náhradný termín predstavenia.
bl v prípade ďalších nepriaznivých podmienok (dážď, sneh, silný vietor a pod.) sa predstavenie ruší.
CI zrušiť zmluvne účinkovanie súboru možno:
/1 dohodou zmluvných strán laj vo veci náhrad!
21 ak k dohode nedôjde:
a! a účinkovanie chce zrušiť agentúra, tak uhradí usporiadatel'ovi všetky preukázatel'ne vynaložené
náklady na predstavenie
bl a účinkovanie chce zrušiť usporiadateľ:
ba! a k zrušeniu dôjde v čase do 30 dní /kalendárnych/ pred dohodnutým termínom
účinkovania, uhradí usporiadatel' agentúre 50 % z dohodnutého honoráru
bbl a k zrušeniu dôjde menej ako 30 dní /kalendárnych/ pred dohodnutým termínom účinkovania,
uhradí usporiadatel' agentúre 100 % z dohodnutého honoráru
bd/ pri percentuálnom delení vstupného sa počita s 85% vypredanosťou predstavenia)

8. Záverečné ustanovenia:
a! všetky body tejto zmluvy sújej podstatnými náležitosťami
bl táto zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom origináli
CI všetky zmeny tejto zmluvy sa môžu urobiť len písomnými dodatkami k nej

V Bratislave dňa 26.9.20/3
,

usporiadatel'a

