KOZVETíTOI

SZERZODÉS

amely létrejätt egyrészr61:
Cégnév:
Mesto Sládkovičovo
Székhelye:
92521 Sládkovičovo
Cégjegyzékszám: 00306177
Adószám:
Képviseli:
Szabó Antal, polgármester
mint Megbízó,
másrészr61:
DMF Music Bt.
Székhelye: 7636 Pécs, Alsó u. 24.
Postacím: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 10.
Cégjegyzékszám: 02-06-067085
Adószám: 20116310-1-02
Képviseli: Bíró Gyärgyné ugvvezetô
Mobil: 06-20-470-72-44
Fax: 06-1-408-71-29
mint Megbízott kôzôtt az alábbi feltételek mellett:
1. A Megbízott vállalja, hogy a
Fresh egvuttes/múvész/elčadó
(Hauber Zsolt ev.,
Székhely: 1093 Budapest, Lónyai utca 19.)
2015. Június 19. (pénteken) napon 21:30 órától harminc perc félplayback mOsort
szolgáltat Sládkovičovo (Diószeg) , Szlovákia, Inkubártorház el6tti téren.
2. A músor ára: 170.000,- Ft + 0% ÁFA, mely már az útikältséget is tartalmazza.
3. Technikai feltételek: 2 db Mikrofon és Cd lejátszó.
4. A Megbízó vállalja, hogy a músor teljes kältségét a mOsor megkezdése elôtt az
egvuttes/múvész/elôadó
(Hauber Zsolt ev., Székhely: 1093 Budapest, Lónyai utca 19.)
részér61 kiállított készpénzfizetési számla ellenében a helyszínen kifizeti.
5. A Megbízó feladata gondoskodni a megfelel6 technikai feltételekré51 (ôltôzôrčí,
a
helyiségnek músor megtartásához
szúkséges berendezéseir61, a kifogástalan
technikai feltételekrôl,
behajtási engedélyr61, megfelel6 parkolási lehetôségrôl,
szukség esetén biztonsági személyzetr61, stb.)
6. A Megbízott vállalja, hogy a mOvész(ek) a fellépés megkezdése elôtt legalább fél
órával megfelel6 ältäzetben a helyszínen megjelenikfmegjelennek.
Gondoskodik a
megfelel6 min6ségO zenei alapról.
7. Mindkét félnek jogában áll az el6adást megfelel6 indokkal végleg lemond ani. A
lemondást a Megbízott csak abban az esetben tudja elfogadni, ha annak bejelentése
írásban megtärténik. Amennyiben a Megbízó a feII épést, a fellépés id6pontjától
számított tôbb, mint 30 napon kívíll mondja le, akkor a tiszteletdíj 50%-át käteles
megfizetni. Amennyiben a Megbízó a fellépést, a fellépés id6pontjától számított 30
vagy annál kevesebb napon betul mondja le, akkor a tiszteletdíj 100%-át käteles
megfizetni. Amennyiben a Megbízott a jel en szerz6dést a fellépés id6pontjától
számított tôbb, mint 30 napon kívUl mondja le, käteles a fellépésre egy másik
id6pontot felajánlani. Amennyiben a Felek egy új fellépési id6pontban nem tudnak
megállapodni,
Megbízott
käteles a Megbízó jel en szerz6déssel kapcsolatos,

bizonylatokkal
és egyéb okirattal rnegfelelôen igazolt k61tségeit, kárát számla
ellenében megtéríteni, mely azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem
haladhatja meg a jelen szerzôdésben meghatározott fellépési díj 50%-át. Amennyiben
a Megbízott a jelen szerzôdést a fellépés idčpontiától
számított 30 vagy annál
kevesebb napon belí.il mondja le, kôteles a fellépésre egy másik idôpontot felajánlani.
Amennyiben
a Felek egy új fellépési idôpontban
nem tudnak megállapodni,
Megbízott k6teles a Megbízó jelen szerzôdéssel kapcsolatos, bizonylatokkal és egyéb
okirattal rnegfelelôen igazolt k6ltségeit, kárát számla ellenében megtéríteni, mely
azonban a Felek kifejezett megállapodása alapján nem haladhatja meg a jelen
szerzôdésben meghatározott fellépési díj 100%-át.
8. Ha a músor a szerzôdésben r6gzített ldôponttól
a Megbízó hibájából 35 perccel
nagyobb eltéréssel sem kezdôdik el, úgy a múvészíek) a helyszínen d6nthet(nek) az
elôadás elmaradása mellett, ebben az esetben a rnúsor ára és az útikôltség is
megilleti ôket.
9. A rendezvény napján tôrténô lemondás, valamint az ldôjárási k6rí.ilmények (pl.: eso)
és a technikai szolgáltatások hiányossága miatt elmaradt músor esetén, a teljes
szerzôdésben r6gzített ôsszeg kerul kifizetésre.
10. A musor ára nem bevételfuggô,
így a teljes 6sszeget meg kell kifizetni, abban az
esetben is, ha a kôzônség nem megfelelô létszámrnal van jelen.
11. A rmlvészt/múvészeket a vállalt fellépés teljesítésének k6telezettsége alól a fellépést
akadályozó, kellôen igazolt betegség, baleset, rnúszakí hiba, járhatatlan útviszonyok,
és VIS MAJOR mentesíti. Ezekben az esetekben kártérítéssel egyik fél sem tartozik.
12. A jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK ide vonatkozó
jogszabályai az irányadók. Jogvitás esetekben a felek elismerik a megbízott székhelye
szerinti Városi Bíróság kizárólagos iIIetékességét!
13. A músorról hang, tv illetve videofelvétel csak a rnúvésztek) engedélyével készí.ilhet!
14. A szerzôi jogról szóló t6rvény értelmében a szerzôi, iII. az egyéb jogdíjak kifizetésérôl
az Artisjus Szerzôl Jogvédô Iroda EgyesOlet felé a Megbízó gondoskodik.
2015. június hó 3. nap.

megbízott

DMF MUSIC BT.
7636 Pécs, A/s6 u. 24.
Ad6szám: 20115310-1-021 Kisadózó
SzIa: 12072507-00114154-00100001

A szerzôdést 48 órán beluí kérjuk vissza faxolni a 06-1-4087129 számra vagy e-mailben az
iroda@dmf.hu

címre.

