
SMLOUVA O USPOŘÁDÁNÍ TANEČNÍ ZÁBAVY 
 

Rockový orchestr:    Pořadatel: 

Ţlutej Pluto Pes, Peruc 

 

Odpovědný zástupce: 

Mgr. Martin Štorek,   +420 604 323 427        

Komenského 375, 439 07  Peruc    tel.:       

e-mail: martin.storek@volny.cz; info@plutopes.cz 

web:www.plutopes.cz 

 

 

I.  Předmět smlouvy 

Smlouva se uzavírá ve věci uspořádání taneční zábavy (kulturní akce) v určeném místě a čase, na kterém se obě 

strany shodnou. 

 

II.  Povinnosti orchestru 

 je povinen odehrát ve stanovený den a čas příslušný počet hodin 

 dostavit se na produkci včas tak, aby minimálně půl hodiny před začátkem byl hotov s přípravami na hru 

 zajistit si zvukovou a světelnou aparaturu a její řádný chod 

 dodrţet obecné předpisy o bezpečnosti a o manipulaci s el. zařízením 

 

III. Povinnosti pořadatele 

 umoţnit přístup do sálu (areálu) minimálně dvě hodiny před hrou 

 zajistit správně fungující přípojku 380 V/32 A max. vzdálenou 20 metrů od pódia 

 zajistit teplotu na sále min. 18°C 

 umoţnit vstup členům orchestru a příp. jejich přítomným partnerům 

 zajistit pořádek na sále (areálu), aby nedošlo ze strany návštěvníků k porušení hudebních nástrojů a aparatury 

 v letním areálu zajistit dokonalou ochranu před deštěm 

 vzhledem k moţnostem umoţnit vjezd a parkování vozidel členů orchestru (1x dodávka + 4x os.automobil) 

 podílet se na škodách na vozidlech a hudební aparatuře způsobených návštěvníky dané kulturní akce 

 

IV. Další podmínky 

Repertoár je dán vlastním výběrem orchestru. Běţný začátek je v 21.00 hod, konec v 02.00 hod. Kaţdá další hodina 

produkce činí 2000,- Kč. Doprava činí 30,- Kč/km, počítáno  z Peruce na místo konání a zpět. Orchestr dodá 

pořadateli předem domluvený počet plakátů (formát A2 á 10,-)  a seznam skladeb. Doporučené vstupné činí 70,- 

Kč.  

V případě nepříznivého počasí v letním areálu se postupuje následovně: 

1.  V případě velmi nepříznivého počasí před hrou se obě strany domluví (telefonicky) na dalším moţném postupu, 

případně hru zruší bez nároků na jakékoli další vzájemné vyrovnání. 

2.  V případě nepříznivého počasí během hry se obě strany domluví na dalším moţném postupu, případně hru zruší 

s vyrovnáním. 

 

 

Datum:        

 

Místo konání:       

   

Začátek hry: 21:00  Konec hry: 02:00 

 

Sjednaná odměna:             (vč. dopravy) Min. cena za hru: 8 000,00 Kč 

 

Občerstvení: 30 piv + 1,5l nealko  Plakáty: 20 ks á 10,-  

 

 

 

V  Peruci ..........................................  dne       ............  20   ....  

 

 

      

             Za pořadatele                                 Za orchestr 
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