REZERVAČNÍ SMLOUVA O HUDEBNÍ PRODUKCI
POŘADATEL (vyplní pořadatel)
jméno, příjmení

(název společnosti)

adresa trv. bydliště
(sídlo společnosti)

1. Povinnosti dodavatele:

DODAVATEL

uveďte jméno / název společnosti

ulice a číslo popisné

město/obec a PSČ
obč. průkaz č.

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

(IČ společnosti)

zadejte č. obč. průkazu nebo IČ společnosti

kontaktní telefon

uveďte telefonní číslo

kontaktní email

uveďte kontaktní e-mail

a) Dostavit se včas k hudební produkci a v rámci bodu I. této smlouvy ji uskutečnit.

LBB services s.r.o.
(zástupce hudební skupiny MELODIKUM)
Komenského 68/23
370 01 České Budějovice 7
IČ: 01997246 (neplátce DPH)
č. bank. účtu: 2200465418/2010
tel.: +420 724 287 645 / +420 723 850 936
e-mail: info@melodikum.cz

d) V případě zrušení produkce uhradit penále za odstoupení od smlouvy bankovním
převodem na uvedený účet pořadatele, a to ve výši:
• 15 % ze smluvní ceny (ode dne uzavření smlouvy do 31. dne před konáním produkce)
• 30 % ze smluvní ceny (2–30 dnů před konáním produkce)
• 100 % ze smluvní ceny (1 den před konáním nebo v den konání produkce)
Pozn.: Toto ustanovení se nevztahuje na nečekaná vážná onemocnění některého ze členů kapely,
nebo jiné neočekávané události (autonehoda, vážný úraz či onemocnění, náhlé úmrtí atd.).

a) právo zrušit či ukončit produkci v případě, že nastanou během příprav či během
konání hudební produkce podmínky ohrožující život či majetek člena/členů skupiny.

VÝŠE UVEDENÍ SPOLU UZAVÍRAJÍ TUTO REZERVAČNÍ SMLOUVU O HUDEBNÍ PRODUKCI.

2. Povinnosti pořadatele:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY (vyplní dodavatel)
uveďte adresu, kde se uskuteční hudební produkce

a) Zajistit kvalitní přívod el. proudu a dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku
dodavatele – pořadatel hradí případné poškození či opravu.

datum
konání

uveďte datum

od

00:00

specifikujte

specifikujte

vystoupení kapely

specifikujte

ozvučení
osvětlení
další služby
& poznámky

c) Na vyžádání poskytnout pořadateli seznam skladeb pro OSA
(ohlašovací povinnost pořadatele se vztahuje pouze na veřejné akce).

Dodavatel si vyhrazuje:

č. bankovního účtu uveďte č. bankovního účtu

místo
konání

b) Poskytnout technické zajištění pro svou produkci v případě, že je objednáno.
Rozsah služeb (včetně ceny služeb a ceny dopravného) je uveden v této smlouvě.

b) Zajistit zastřešený prostor o ploše min. 9 m2 (akce malého typu) nebo 15 m2 (akce
velkého typu) a umožnit technikům/hudebníkům vstup do prostoru pro potřebnou
přípravu (před zahájením vystoupení nutná zvuková zkouška cca 30 minut).

do

00:00

od

00:00

do

00:00

c) V případě, že pořadatel neobjednává ozvučení od dodavatele, zajistit hudební skupině technické vybavení potřebné k uskutečnění hudební produkce dle požadavků
uvedených v soupisu, který je přílohou této smlouvy.

od

00:00

do

00:00

d) Nejpozději v polovině konání produkce zajistit přístup na raut/občerstvení/večeři
6 osob (z toho 6ti hudebníkům).
pro ............

specifikujte

e) Během příprav a produkce umožnit dodavateli bezplatné parkování pro 2 os. vozy.

specifikujte

f) Uhradit dodavateli po skončení produkce finanční odměnu ve smluvené výši,
včetně ceny dopravného (po uzavření smlouvy nelze uplatnit slevové poukazy).
g) V případě zrušení produkce uhradit dodavateli penále za odstoupení od smlouvy
bankovním převodem na výše uvedený účet:
• 15 % ze smluvní ceny (ode dne uzavření smlouvy do 31. dne před konáním produkce)
• 30 % ze smluvní ceny (2–30 dnů před konáním produkce)
• 100 % ze smluvní ceny (1 den před konáním nebo v den konání produkce).

specifikujte

specifikujte

CELKOVÁ CENA

(za služby uvedené výše)

v

specifikujte

dne

specifikujte

částka v Kč

slovy

specifikujte

+ DOPRAVNÉ

specifikujte

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Smlouva se
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran, a nabývá
platnosti podpisem oběma stranami.
*Podepsáním smlouvy souhlasí pořadatel s tím, že jeho osobní údaje, poskytnuté
v této Rezervační smlouvě o hudební produkci, mohou být zpracovávány a uchovávány
v rozsahu potřebném pro uvedený účel.

dodavatel: LBB services s.r.o.
(zastupuje Ing. Otto Bureš)

pořadatel / zástupce pořadatele*
(podpis / razítko)

Tuto rezervační smlouvu lze před tiskem vyplnit elektronicky – doporučujeme aplikaci
Adobe Reader nebo Adobe Acrobat.

