
Dohoda o vystoupení skupiny t\

Dohoda je mezi pořadatelem:Piráti Karlovy Vary a účinkujícím

Česká pirátská stľana
Rehořova 943119
130 00 Praha 3

lČ:7'ĺ339698

Skupina:

Zastoupená

Adresa:

Kontakt:

DéfinitivnÍ EntentÝk

Na akci Karlovarské Vyosení dne 13.1.2018

Začátek zvu kové zko ušky

Začátek vystoupení

Konec vystoupení

22:00

lnformace:

Počet členů kapely:

Počet ostatních osob:

Počet aut:

22:30

23:30

Čas příjezdu je nejpozději 30 minut před začátkem zvukové zkoušky.
Úeinrujĺcĺ bere na vědomífestĺvalová specifika - především programové změny _ časové skluzy. Pokud
to neníjinak upraveno ve smlouvě, odehraje své vystoupení i v případném časovém skluzu. Pořadatel si
vyhrazuje právo délku vystoupení zkrátit, nikoli prodlouŽit.
Na konané akci bude zajištěna následující nástrojová aparatura:

że z jeho vystoupení můŽe být pořízen akreditovanými novináři a
zástupci pořadatele fotog lní záznam v reportážní délce, určený pro televizní šoty,
noviny, internetovou prezentaci a propagaci festivalu v dalších letech, pokud nebylo dohodnuto jinak.

čestné prohlášení:

Výše uvedený účinkující prohlašuje, Že v jeho repertoáru nejsou skladby autorů hudby a textů, kteří
jsou zastupováni kolektivním správcem ve smyslu autorského zákona (např. oSA, lntergram).

/ NEsoUHLAsĺ* I['
a

* K dohodě o Vystoupení je nutno dodat repertoárový list s názvy písní / textů a jejich autory.



Cena:

Sjednaná cena vystoupení včetně dopravy a DPH činí '- Kč

dnů po skončení vystoupení pověřenou osobou pořadatele vyplacena

KŁýsľDtr F.4^tŢ<

Kontakty:

Cena bude do

zástupci účinkujícího

Jméno a příjmení:

Výdajový doklad bude vystaven na fiméno, adresa, lČ, DlČ , popř. plátce DPH)

Číslo bankovního účtu přţemce peněz: 07oo

Šéf festivalu:
Stage manager:
Zvukař:
Moderátor:

lnformace o festivalu:

Michaela Kleslová

ondřej Skorka

3000

I

Dodatek:

Tato dohoda má v případě uzavřené smlouvy platnost dodatku. Společně s touto dohodou nám
zašlete STAGE PLAN a REPERToARoVY LIST (pokud nebyl souč,ástí řádné smlouvy). V případě
neuzavření řádné smlouvy má tato dohoda platnost smlouvy. Vyplněnou dohodu pošlete zpět na
michaela.kleslova@pirati .c2...........

Podpis

Za pořadatele: Za účinkujícího:
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Tel:725881444
Tel: ...............
Tel:739302304
Tel: ...............
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