
GARDES 

Ivana Stebilová 
ul. Černobyla 2554, 438 OlŽatec, Česká republika 

Bank. spojení: GE Money Bank 
č.ú.: 214598781/0600 IČO : 63131579 

Číslo účtu IBAN: CZ84 0600 0000 0002 1459 8781 
SWIFT kód BIC: AGBACZPP 

Tel.+420 723523301, +420 723523297 
E mail: Ígardes@centrum.cz; www.gardes.cz 

Živnostenské oprávnení vydané v r. 1996 príslušným úFadem Mestský úfad Žatee podlé 5 71 odst. 2 ŽZ v oboru činnosti: 
Zprosiŕedkováni obchodu a služeb, Reklamní činnosl, Marketing, Mediálni zastoupeni. Návrhárska, designerská činnost 

a model ing, MimoškoloJ výchova a vzdelávaní, pofádáni kurzu, Skolení, včetnč lektorské Činnosti. 

S M L O U V A č.: 2015016/2015 
O ZPROSTŔEDKOVÁNÍ UMELECKÉHO VYSTOUPENÍ 

sjednaná mezi PORADATELEM: 
Mesto Senec, zastúpené: primátor Ing. Karol Kvál, Mierové nám. 8,903 01 Senec 
IČO: 00305065 DIČ: 2020662237 
KONTAKTNÍ OSOBA: 
Jana Žilincová, kultúrna referentka, Mestské kultúrne stredisko Senec, 
UMELCI: Italské duo Insieme 

mobil:+421903 726 727 
E mail: msks@e-net.sk 

VYSTOUPENÍ: 
Halŕpiaybackové vystoupení dua Insieme v rámci 19. ročníku Velkého 
letního festival v Senci 
MÍSTO KONANÍ: 
Velké pódium pH hlavní brané Slnečných jazerách JUH, Senec 

DNE: 26.6.2015 
od 20:50 hod. do 21:40 hod. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY: 
Šatňa se zrcadlem s menším pohostením pro 4 osoby, bezpečné parkovaní 2 osobních vozidel, 2x 
bezdrátový mikrofón, na pódiu 2x odposlechy, kvalitní ozvučení pódia a prostom pro diváky, zajišténí a 
uhrazení ubytovaní v dvou bungalovech. 
CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ ZA VYSTOUPENÍ VČETNE VŠECH VÁDAJÚ: 1 400 EUR 
Vyúčtovaní vystoupení bude realizováno v plné výši v den vystoupení na základe daňového dokladu 
faktúry. 

Nedilnou součásti leto smiouvy jsou i' Š F. O I) F, (' .V F, ľ O I) M í N K Y na rubu formuláre, 
Potvrzenou kópii této smiouvy zašlete láskavé obralem zpéi na adresu: 

Ivana STEBILOVÁ, umelecká agentúra Gardes. M Černobyla 2554, 43t> 01 Žalec 
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY 

Účastníci obchodné právního vztahuze strany wfíélecké agentúry apoŕadatefe.na-
základe prijatého návrhu smlouvy prezentované projevem vule nayrhoyqtgle. podlé 

obchadnihozájcoBÍkui-•••••• -"'-' ' '""'' 
sezavazuji: ,« «**#>.&•*' w"**''*'' "IM 

- UMELECKÁ GENTURA GARDES (dále jen agentúra), zprostŕedkuje účinkovaní umélcú, 
pokud není ve smlouvé uvedeno jinak.* 

- A D R E S A T-(dálejen-Pofadatel)zajistí prostory k vystoupení* 

V prípade, že poŕadatel zniäí již smluvné potvrzené vystoupení, vystoupení 30 dnú a méné dnú 
pŕedem, zaplatí poŕadatel agentúre 20% smluvní ceny. Zruší-li poŕadatel smluvné potvrzené 
vystoupení 21 dnú a méné pred datem konaní koncertu, vystoupení, poŕadatel se zaväzuje 
uhradit agentúre 100 % smluvní částky. Platí v prípade neuskutečnénf akce z dävodu porušení 
„Všeobecných podmínek" poŕadatelem. Neplatí v prípade živelné pohromy* 

- Zruší I i agentúra smluvnč potvrzený koncert 21 dnú a méné pred datem konám vystoupení bez 
fádne doložených dúvodú (nemoc, povinnost vúči gramofónové firme, prípadné televiznímu 
natáčení umélce, které maj í prednost pred podepsanou smlouvou), je povinná uhradit 
poŕadateli veškeré do této doby vynaložené a doložené náklady vystoupení. Maximálne do 
vyše smluveného honoráre. Zruší li agentúra smluvné potvrzený vystoupení, obratem navráti 
poŕadateli smluvnč dohodnutou částku za vystoupení, pokud ji poŕadatel již agentúre uhradil* 

- Občerstvení: drobné občerstvení je poskytnuto dle možností poŕadatele-dôkujeme* 

- Po oboustranném podpisu se tato smlouva stáva závažnou a je vypovéditelná pouze písemné s 
radným uved. vážnych dúvodú k tomu vedoucích* 
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