SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Cégnév: Szécsénykovácsi Község
Székhelye: Szlovákia - 991 06 Szécsénykovácsi, Kováčovce 52
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám: 00319414
Adószám: 2021243180
Képviseli: Filip Jozef
mint Megbízó,

másrészről:
Cégnév: Boros Bernadett
Székhelye: - 1145 Budapest, Amerikai út 71/b fsz.1.
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám:
Adószám: 67798366-1-42
Képviseli: Boros Bernadett
mint Megbízott között az alábbi feltételek mellett:

1. A Megbízott vállalja, hogy a Betty Love produkció 2017-07-22 napon 19:30:00 órától 30 perc élő ének zenei alapra műsort
szolgáltat Kováčovce 52 ( Szécsénykovácsi, Szlovákia, a kultúrház parkja) helyszínen. (Kapcsolattartó a helyszínen: Filip József,
+421905871144)
2. A műsor ára: 196.240 + 0% ÁFA, mely már az útiköltséget is tartalmazza.
3. 1 db pendrive fogadására alkalmas bejátszó,1 db vezeték nélküli ének mikrofon, kontroll hangfal
4. A Megbízó vállalja hogy a műsor teljes költségét a műsor megkezdése előtt a Megbízott részéről kiállított készpénzfizetési
számla ellenében a megfizeti.
5. A Megbízó feladata gondoskodni a megfelelő technikai feltételekről (öltözőről, a helyiségnek műsor megtartásához szükséges
berendezéseiről, a kifogástalan technikai feltételekről, behajtási engedélyről, megfelelő parkolási lehetőségről, szükség esetén
biztonsági személyzetről, stb.)
6. Mindkét félnek jogában áll a műsort megfelelő indokkal végleg lemondani. A Felek a lemondást csak abban az esetben tudják
elfogadni, ha annak bejelentése írásban megtörténik. Amennyiben a Megbízó a műsort, a műsor időpontjától számított több,
mint 30 napon kívül mondja le, akkor a műsor árának 50%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízó a műsort, a műsor
időpontjától számított 30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, akkor a műsor árának 100%-át köteles
megfizetni. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a műsor időpontjától számított több, mint 30 napon kívül mondja
le, köteles a Megbízó jelen szerződéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb okirattal megfelelően igazolt költségeit, kárát
számla ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem haladhatja meg a jelen
szerződésben meghatározott műsor árának 50%-át. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződést a műsor időpontjától számított
30 vagy annál kevesebb napon belül mondja le, köteles a Megbízó jelen szerződéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb
okirattal megfelelően igazolt költségeit, kárát számla ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása
alapján nem haladhatja meg a jelen szerződésben meghatározott műsor árának 100%-át.
7. Ha a műsor a szerződésben rögzített időponttól a Megbízó hibájából 30 perccel nagyobb eltéréssel sem kezdődik el vagy
50-nél kevesebb néző van jelen, úgy a művész(ek) a helyszínen dönthet(nek) az előadás elmaradása mellett, ebben az esetben
a műsor árának 100%-a megilleti őket. Ha a rendezvény bármilyen politikai vagy ideológiai tartalommal bír és erről a művészt
(művészeket) nem tájékoztatták, úgy a művész(ek) a helyszínen dönthet(nek) az előadás elmaradása mellett, ebben az esetben
a műsor árának 100%-a megilleti őket.
8. A rendezvény napján történő lemondás, valamint az időjárási körülmények (pl.: eső) és a technikai szolgáltatások
hiányossága miatt elmaradt műsor esetén, a teljes szerződésben rögzített összeg kerül kifizetésre.
9. A műsor ára nem bevételfüggő, így a teljes összeget meg kell kifizetni, abban az esetben is, ha a közönség nem megfelelő
létszámmal van jelen.
10. A művészt/művészeket a vállalt fellépés teljesítésének kötelezettsége alól a fellépést akadályozó, kellően igazolt betegség,
baleset, műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel
nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető külső körülmények és események mentesítik. Ezekben az esetekben
kártérítéssel egyik fél sem tartozik kártérítéssel.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK ide vonatkozó jogszabályai az irányadók. Jogvitás
esetekben a felek elismerik a megbízott székhelye szerinti Járási Bíróság kizárólagos illetékességét!
12. A műsorról hang, tv illetve videofelvétel csak a művész(ek) engedélyével készülhet!
Budapest, 2017-02-17

megbízó

megbízott
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