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3ří o) Smlouva o vystoupení  hudební  skupiny LUClE revival

ú č int< ulici:

Hudební  skupina Lucie revival,

tel.:   mail:  
lČ : 62665511

Pořadatel:

Obec Babylon
sí dlo:  Babylon 27 , 344 01 Domaž lice
lČ :  0057255,1

Pořadatele pro podpis smlouvy zastupuje pan Pavel Bambásek, starosta obce.

l. Předmět smlouvy:

Uč inkují cí  se zavazují  vystoupit se svým hudební m programem za podmí nek uvedených v té to
smlouvě v rámci akce organizované  pořadatelem,

Mí sto konání :
Datum konání :
Doba vystoupení :
zvuková zkouš ka:
Honorář:
Platba:
kontaktní  osoba:

fotbalové  hřiš tě v obci Babylon
3.7 . 2021
18:00 - 20:00 hodin
17:30 hodin
25.000,- Kč  (dvacetsedmtisí ckorun)
převodem, dle vystavené ho daňové ho dokladu

Tato smlouva není daňovým dokladem. Úeinru.iici není  plátcem DPH.

ll. Vš eobecné  podmí nky:

Pořadatelje povinen:

- zajistit pří stup na jeviš tě min, 30 minut před zahájení m vystoupení
- zajistit vjezd do areálu mí sta konání  vystoupení  min. 1 hodinu před zahájení m vystoupení
- zajistit veš keré  podmí nky pro zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdraví  ú č inkují cí ch v souladu

s obecně závaznými právní mi předpisy
- zajistit propagaci a reklamu spojenou s vystoupení m
- zajistit pří vod el. proudu na jeviš ti, platné  dle platné  Č SN
- zajistit pří stup k jeviš ti tak, aby zde mohla být vylož ena a nalož ena aparatura ú č inkují cí ho
- zajistit osoby pro vylož ení  a nalož ení  aparatury ú č inkují cí ho z auta na jeviš tě a po vystoupení zpět
- zajistit š atnu pro ú č inkují cí ho nebo kryté  mí sto pro mož nost převlé knutí
- zajistit obč erstvení  pro ú č inkují cí ho, alespoň 4 x 1,5l balení  perlivé  č i neperlivé  vody
- zamezit vstupu cizí ch a neoprávněných osob na jeviš tě během produkce ú č inkují cí ho a také  v době,

kdy se zde nachází  aparatura a nástroje ú óinkují cí ho, j inak ruč í  za ú hradu způ sobené  š kody
- zajistit kryté  pódium s minimální mi rozměry: 6m (š í řka) x 4m (hloubka)
- zajistit ozvuč ení  vystoupení  ú č inkují cí ho
- poskytnout bezplatný vstup do areálu (mí sta konání ) vystoupení  osobám, které  doprovází

ú č inkují cí ho (např. zvukař, řidič , technik)
- zajistit mož nost bezplatné ho parkování  pro dodávku nebo pro 2 osobní  automobily



ú einrulici je povinen:

- dostavit se vč as, to je tak, aby byl schopen zahájit své  vystoupení  ve sjednanou dobu
- výkon provede ú č inkují cí  svědomitě, v celé m sjednané m rozsahu

ll!. Odstoupení  od smlouvy:

V pří padě zruš ení vystoupení ze strany pořadatele, musí  být ú č inkují cí  informován nejpozději 30 dnů
před termí nem konání  akce. Jinak má t ič inkují cí  nárok na penále ve výš i 50%  stanovené ho honoráře.
V pří padě, ž e bude vystoupení zruš eno ze strany pořadatele v den konání  akce, má umělec nárok na
penále ve výš i 100%  stanovené ho honoráře.

V pří padě zruš ení vystoupení ze strany rič inkují cí ho musí  být pořadatel informován nejpozději 30 dnů
před termí nem konání  akce. Jinak má pořadatel nárok na penále ve výš i skuteč ně vynalož ených
nákladů  spojených s pořádání m akce.

Bude-li vystoupení znemož něno v dů sledku nepředví dané  a neodvratitelné  události, lež í cí  mimo
smluvní strany (např, nemoc, epidemie, pří rodní  katastrofa atd.), mají obě strany právo od smlouvy
odstoupit bez nároku na odš kodnění . Odstupují cí  strana je povinna shora uvedené  skuteónosti řádně
dolož it.

lV. Pří lohy:

Souč ástí  té to smlouvy je stage plan pro zvukaře a repertoárový list, ktelý pořadatel zasí lá na OSA,

V. Doba plnění :

Veš keré  dodatky k té to smlouvě musí  být vyhotoveny pí semnou formou a nabývají  platnosti dnem
jejich podpisu oběma smluvní mi stranami.

Tato smlouva vstupuje v Biatnost okamž ] lem její ho podpisu oběma smluvní mi siianami, je vyhotovena
ve dvou originálech, z nichž  kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í  po jednom.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich svobodné  a váž né  vů le, ž e byla
uzavřena ve vzájemrré  shodě, což  stvrzují svými podpisy,

v 3" §/9? ione .ft...{ .,,?.ai,/
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Seznam skladgb hranÝch skupií rou L"!rc.ie reviya!

Pohyby
KreV a r'n'r
Č erný andělé
Hej no tak poč kej
Oheň
Amerika
Š rouby do hlavy
Mí t tě sám
Vona ří ká jo
Andělé
Dotknu se ohně
Sen
Rouháš  se bohů m
Až  tě potkám
Lucie
Medví dek
Š t'astnej chlap
Panic
Trumpety
Lí tám!
Hvězdy
Drahouš ek

L. Svobodová i S. Kabrhelová
D,Koller, R.Kodym, M.Dvořák
Lucie /  Lucie
Lucie /  Lucie
Lucie /  D.Koller
D,Koller, R.Kodym, M.Dvořák
Petr a Pavel Ormovi /  J,Fiš er
D.Koller /  D.Koller
D.Koller, R.Kodym, M.Dvořák
Wanastovi vjecy
R.Kodym /  R.Kodym
l.Král /  D.Koller, R.Kodym, M.Dvořák
O.Petr /  O,Petr
D.Koller, R,Kodym, M.Dvořák
Lucie,T.Svoboda /  M.Bělouš ek
O.Petr /  R.Kodynt
l.Král /  D,Koller, R.Kodym, M.Dvořák
R.Kodym /  R.Kodym
D. Koller /  D. Koller,M. Dvořák
Martin Ruttner /  Martin Ruttner
Martin Ruttner /  Martin Ruttner
Martin Ruttner /  Martin Ruttner
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