Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
uzavretá medzi
hosťujúcim súborom :Divadlo Andreja Bagara Nitra
zastúpené:
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., riaditeľ
adresa divadla:
Svätoplukovo nám. č. 4, 950 53 Nitra
bankové spojenie: Štátna pokladnica č.ú. 7000310609 / 8180
IČO :
164 895
DIČ :
2021246623
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
SWIFT:
SPSRSKBA
IČ DPH:
SK2021246623 /Osvedčenie pre príjemca/dodávateľ
služby z/do iného členského štátu/

a
usporiadateľ:
DW7, o.p.s.
zastúpené:
Bc. Jan Ž̊ůrek, riaditeľ spoločnosti
adresa :
Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc, Česká republika
bankové spojenie: ČSOB Olomouc, č.ú. 224529034/0300
IČ :
27025624
DIČ :
CZ27025624
IBAN:
CZ14 0300 0000 0002 2452 9034
BIC (SWIFT):
CEKOCZPP

I. PREDMET ZMLUVY
Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predstavenie: JÁNOŠÍK
autor hry:
Mária Rázusová - Martáková
miesto:
Moravské Divadlo Olomouc
predstavenia bude odohrané v rámci festivalu Divadelní Flora Plzeň
dátum:
15. 5. 2018 o 19.30 hod.
Príprava a realizácia sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán.
II. FINANČNÉ VYROVNANIE
a/

Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s realizáciou predstavenia

(doprava, honoráre, diéty) vo výške 4 000,- Eur
Pričom 15% z tejto hrubej čiastky odvedie usporiadateľ na tzv. Zrážkovú
daň a zvyšok 3 400,- eur poukáže na účet divadla
b/

c/

Usporiadateľ sa zväzuje uhradiť za uvedené predstavenie pre autorskú
ochrannú spoločnosť LITA autorský honorár vo výške 7,5% z celkovej
hrubej tržby na účet LITA
Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť a uhradiť nocľah pre technický
personál nasledovne:
14.5. 2018

1/ jednoposteľová izba
7/ dvojposteľových izieb

III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hosťujúci súbor zabezpečí:
a/ dramaturgiu a produkciu predstavenia
b/ účinkujúcich a technických pracovníkov
c/ zaslanie propagačného materiálu
Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady:
a/ hrací priestor počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia vrátane
služieb technického vybavenia nasledovne:
dňa 14.05. 2018:
17.00 hod. – príchod a ubytovanie technického personálu
22.00 hod. – vykládka a stavba
- 1 pracovník javisková technika
- 1 pracovník na obsluhu ťahov
- 2 osvetľovači
- miestnosť pre techniku
dňa 15.05. 2018
10.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.

– pokračovanie v scénickom svietení (2 osvetľovači)
- prípraba scénického zvuku (1 zvukár),
- príchod umeleckého súboru do divadla
- poprosíme sprístupniť garderóbu
- poprosíme sprístupniť maskérňu
- inšpicient, priestorová skúška

od 13.00 hod. šatne pre účinkujúcich :
šatňu pre 5 mužov
šatňu pre 1 ženu
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šatňu pre zbor – 10 mužov
šatňu pre zbor – 10 žien
b/ propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek
c/ ďalšie : o 14.00 hod. až 16.00 hod. sa uskutoční priestorová skúška
- PO SKÚŠKE POPROSÍME UPRATAŤ JAVISKO
- ZABEZPEČENIE POŽIARNEJ SLUŽBY PRI PREDSTAVENÍ
- V INSCENÁCII SÚ SCÉNY S POUŽITÍM OHŇA – pálenie papierov
nad nádobou s vodou

IV. MAJETKOVÉ SANKCIE
V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná
nahradiť poškodenej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej
zrušením zmluvy vznikli.
Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných
strán nezodpovedá / vis major /, neposkytujú si zmluvné strany žiadnu
náhradu.
V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmeny a doplnky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy môžu byť len formou
písomného dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana dostane dve
vyhotovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných
právnych predpisov.

V Nitre

Divadlo Andreja Bagara Nitra

Usporiadateľ
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