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állalkozási szerzodés
élo koncert megrendezésére

Amely létrejôtt egyrészrôl
Megrendelô:
Székhelye:
Jogi képviselô:
Bejegzés száma:
DIČ (EU-s adószám):
Bankszámla:
Továbbiakban

Mesto Sládkovičovo Diószegi (Onkormányzat)
Fučíkova 329,92521
Sládkovičovo (Diószeg), Szlovákia
Ing. Anton Szabó - primátor mesta (polgármester)
003 06 177
SK2021006746
VÚB a.s., pobočka Sládkovičovo,
SK 40020000000000
18028132, BIC: SUBASKBX

megbízó

másrészrôl

Blue Dragonfly Kft
1033 Budapest, Fotyamôr u. 2. 1/4.
Adôszám: 23726877-2-41
továbbiakban

megbízott

kôzôtt az alábbi feltételekkel:
A szerzôdés tárgya: A Neoton Familia Sztárjai élif koncert - zenei és technikai
kozremúkôdôk
Megbízó vállalja, hogy jelen szerzôdésben meghatározott feltételek mellett megszervezi az
alábbi élô koncertet:
A koncert: A NEOTON FAMÍLIA SZT ÁRJAl 90 perces szunet nélkuli élô elôadómňvészi
szolgáltatással: (továbbiakban: Koncert)
A Koncert helyszíne: Sládkovičovo (Diószeg), Szlovákia
Az Inkubátorház elôtti tér, Fučík utca 460
A Koncert idôpontja: 2014 .június 20. 21.30h
Megbízott jogai és kotelezettségei:
Megbízott vállalja, hogy az egyuttes tagjai, a Megbízóval egyeztetett idôpontban és
helyszínen színpadképes állapotban megjelennek és a produkciót a tôluk elvárható
legmagasabb míivészi színvonalon nyújtják.
Megbízott vállalja tovább, hogy a kozremňkôdôk a fellépés kezdési idôpontját kôvetô 30
percit rendelkezésre állnak. Ha a mňsor a megállapodásban rogzített idôponttól a Megbízó
hibájából 30 perccel nagyobb eltéréssel sem tud elkezdôdni, úgy az elôadó a helyszínen
dônthet az elôadás elmaradása mellett, és a fellépti dij megilleti.
Megbízó jogai és kotelezettségei:
Megbízó vállalja, hogy az alábbi feltételeket biztosítja:
Helyszínt, annak územeltetôjével kotott szerzôdés alapján, a jelen szerzčdésben
meghatározott idôpontban a Koncert megtartása céljából.
Technikai feltételeket a mellékelt technikai ri der alapján (színpad, hang, fény) biztosítja saját
koltségén, melyrôl Megbízottal elôzetesen egyeztet.
Minimum 2 db zárható, tukôrrel rendelkezô ôltôzôt, rendezôi ôrzést, biztonsági védelmet az
egyuttes és értéktárgyaik ôrzésére.
Megbízott részére megfelelô számú stage passt biztosít, a zavartalan munka érdekében.
A Megbízó jogosult a Koncertre szóló belépôjegyeket értékesíteni, s ezek eladásából
szánnazó ôsszes bevétel a Megbízót illeti.

A Megbízó vállalja, hogy a saját kôltségén meghirdeti a Koncertet, plakátok, szórólapok, stb.
nyomtatásával és megfelelô módon tôrténô terjesztésével.
A Megbízó saját dontése alapján hirdetheti a Koncertet rádió és/vagy televíziós reklámspotok
készítésével és sugárzásával, valamint az intemeten.
Megbízó jogosult a Koncerthez kapcsolódóan szponzorok szolgáltatásait igénybe venni, nevét
és logóját a Koncertet hirdetô plakátokon, szórólapokon, hirdetéseken feltuntetni.
Megbízó vállalja, hogy amennyiben a Produkció szponzort hoz támogatóként, akkor elôzetes
egyeztetés alapján annak megjelenését biztosítja.
Megbízó vállalja, hogy a szerzôi jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tôrvény alapján fizetendô
nyilvános elôadás utánjáró szerz6ijogdijat
az Artisjus Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda
Egyesuletnek, mint kôzôs jogkezelô szervezetnek a hatályos jogdíjkôzleménye
alapján
megfizeti.
Megbízó felelôssége teljes tudatában kijelenti, hogy a fellépés helyszínére vonatkozóan
érvényes iizembe helyezési engedéllyel rendelkezik, valamint garanciát vállal arra nézve,
hogy a munkavédelmi és balesetvédelmi kôvetelményeknek
a fellépés helyszíne a hatályos
szabályok rendelkezései alapján megfelel.
Fizetési feltételek:
Megbízó Megbízott részére a Koncert elčadómňvészi szolgáltatása ellenében l 130 000 Ft +
119 000 Ft uk (- 49 000 Ft kedvezmény) +27 % Áfa = 1 200 000 Ft + Áfa díjat kôteles
fizetni az alábbiak szerint:
A kifizetés számla ellenében tôrténik, a helyszínen, az elôadás megkezdése elôtt .Amennyiben
Megrendelô elôre ellenôrizhetô, EU-s adószámmal rendelkezik, produkció részére nem fizet
áfát.
Szerzodésszegés:
Amennyiben megbízó a jelen szerzôdésben meghatározott kôtelezettségeit megszegi,
Megbízott mentesiil jelen szerzôdésben meghatározott kôtelezettsége alól és kártérítés címen
jogosult a fent meghatározott díjat Megbízó felé leszámlázni.
Amennyiben Megbízott, ill. az egyiittes tagjai neki felróható okból nem jelennek meg a jelen
szerzôdés tárgyát képezô Koncerten, Megbízó jelen szerzôdéstôl elál1hat. Ebben az esetben
Megbízó tényleges és bizonyított kárának megtérítését kôvetelheti Megbízottól.
Megbízó fizetési kôtelezettsége felróhatóságtól fuggetlenul
Megbízó az alábbi esetekben felróhatóságtól fuggetlenul kôteles Megbízottnak a jelen
szerzôdésben meghatározott díjat az ott meghatározott módon megfizetni:
Koncert helyszínén a színpad elôtt 100 fônél kevesebb nézô van
Koncertet a kezdési idôpontot kôvetô 30 perc várakozás után sem lehet elkezdeni.
Ezen események tehát Megbízó kockázatának minôsulnek és megalapozzák Megbízott

igényét,
Lehetetlen iilés
Ha a szerzôdés teljesítése bármely olyan vis major okból (háború, sztrájk, árvíz, járvány,
foldrengés, nemzeti gyász, kormányrendelet, helyi hatóságok határozata vagy más emberi
irányításon kívul eso ok) válik lehetet1enné, amelyért egyik fél sem felelôs és a lehetetlenné
válás oka mindkét fél érdekkôrében, vagy mindkét fél érdekkôrén kívúl merul fel, a szerzôdés
megszňnik. Ez esetben felek nem tartoznak egymásnak.
Ha a vis maior azon formája meriil fel, hogy a szerzôdéses idôpontban a Koncert megtartása
az egyiittes valamelyik tagjának orvosilag igazolt betegsége vagy balesete miatt válik
lehetetlenné, abban az esetben Megbízott kôteles haladéktalanul Megbízóval felvenni a
kapcsolatot és a szerzôdô felek kôzosen dôntenek a Koncert új id6pontban való megtartásáról.
Amennyiben új idôpontban nem tudnak megál1apodni, dontenek, hogy a Koncertet megtartják
a hiányzó míivész kôzremíikôdése nélkiil, vagy elmarad. Megbízott ebben az esetben a fellépti
díjra nem tart igényt.

Ha a lehetetlené válás Megbízó érdekkorében menil fel, Megbízottat fent meghatározott díj
megilleti.
Ha a lehetetlenulés oka Megbízott érdekkôrében merul feI, Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt, és Megbízó kôvetelheti tényleges és bizonyított kárának megtérítését.

Engedélyezett eloadómuvészi jogok terjedelme
Jelen szerzôdéssel biztosított felhasználási engedély csak a NEOTON FAMÍLIA SZT ÁRJAI
nyilvános elôadására vonatkozik. Megbízott minden egyéb aje1en szerzôdéssel nem
engedélyezett jogot fenntart magának.

Vegyes rendelkezések
Szerzôdô felek kôlcsônôsen

kôtelezik magukat, hogy a szerzôdésben fo gi alt lényeges
információkat (pl. díjazási feltételek) uzleti titokként kezelik, és azt egyik fél sem jogosult
harmadik személy vagy a nyilvánosság tudomására hozni.
Jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. Rendelkezései az irányadók.
Jelen szerzôdést felek annak elolvasása után, azt kozôsen értelmezve, mint akaratukkal
mindenben megegyezôt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013.02.20 .
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