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A szeízódés tá€ya: Poór Péter fél playback müsora
ponioi t
Pohronskí Ru§kov (oro§zka), Hl€v.lá U, 85 sz,
e,
"roáaa" Áz elóadá§"tyszine|
időpontja: 2017, augu§ztu§ 12-én
sportpálya
,19.00
óra
idópontja:
kezdé§i
Az elöadá§
perc
50-§0
időtartama|
Az előadás
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00o,Ft
A mú§or költs€e|
tltiköltseggel
000-Ft
Összesen: 160
Fizotési mód: Kp. a helyszínen aámla ellenében az előadás előtt!
megbizotl felé!
aoáoas .edr,"roesének feltétele a teljes dsszeg kiegyenlltésej_!!]
Kapcsolattartó á holyszínen: Bc. Kovács o§a. nobil: l42l_.]?l!Zlt
A t;chnikus neveI Arnold Lévicky, mobil: 11!zl!?]}!!§€!]qq!
|\"lgr, Jillius Klimo, mobil| +4219o5 274 a12
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A szeződé§ tárgyai Nagy Edmond fél playback mú§ora
Az előadás pontos helyazine: Pohronsky Ruskov (oíoszka), HláVná U, 85 sz,
spotlpálya Az elóadás idópontja: 2017, augusztus 12-én
Az elóadás kezdé§i idópontja; 20:00 óía
Az elóadás idólartama: 40 perc
A mil§or költ§ége: 1 55 000-Fl
Ö§§ze§en: 155 000-Ft úükölt§é999l
Fizeiési mfi: Kp. a hélyszinen számla ellenében az elóadás elótti
nz oioaaas megtezuesének feltáéle a teües összeg kiegyenlí€se m€giízoti felé!
Kapcsolátiártó á helyszínen: Bc. Kovács olga, mobi]'| !yL9:§ a§_!u
Atechnikus neve: Amold Levicky, mobil: -42' 904 558 664
lugr. Július Klimo, mobi|:. +421905274a12
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Nleqrendelö

*^Lri""ril,
szerint

kijelenti, hogy

a

engedéllyel
teljesítés helyszine éNenyes üzembe helyezésijogszabályok
a
hatályos
követelmenyeknek
é; balesetédelmi
megfelel.

"áü.,"iá;"unt "uéa"mi

m(fedeit) $abil szlnpad, hang és fénv]echnikai
A [,4egíenoelö gondoskod,k a kfogástalan min, 6X4 -nagyal
lllelve távo|(e|eti Téíka\ a sikeíes
i"riii.L.Írár, ir,oria".rO technikussal), Házi keszitésú
2,

i!i*: i*::ö-iy"lj* j:*Ínm,,r.ts,;:r-.Y"r"lSHn*mt"?';ő3'{i!."'""
tehetöség a hangos,lesía
i§i.::,#ni:'r-ö:i!";]'"?ii]á,

r,J"i,o]rr

i,""'.'r;ialt,ai, Racsattarozas'

;tt pendnve csallakozásl lehetóség, 2
szteíeoban 6,3-as lack, vagy XLR dugovat, u'Ó'i;iut"io, r"pt,p
.-r,.,liáion áiru".rív"t mln- 4 csatoínás akliv keveíopt,lt,
vagy ract, amlíe a le;nnikai ta§kal lehet nelyezni,
i;ÍÖy
az elóadó nem köieles fellépni, de a fellépti dü
t"ii.nixa

i"Üvl#ia#;

ajat

ij!Övl,lii]§,iii]iJ,i,iiitJilie'io

","ien,

me9illeti,

lngyenes pa,kolásl, ]ehetósegíól,
3, Nleqrendeló gondoskodlk ingyeles oehajtasl engedelyíól,
jor,r"Ó"raub
6-1ö íendezóröl, aklk a7 elóadás
i!oi""1,1'árl.eár, ,negfeleló léi;zamu ,"nái,Úa,a
vége'g a szlnpadnal laítózkodnak,

a helyiség
íoíe,,
5
asztal
.úi"i1""gjá,i;h". i.ükséges beíendezéseiíöt, Rul^afogas, székekpad|ó Vagy más rendelkezésre
óiázosaó tnem attatszo; esetén, müanyag elemekból összeállítható
oor O...""rr,toli sziláíd padlözat vanv s7ónveo boíitás,
áio
ásvanyvizet, uditöl szendvicset
"nvág
Az öltozdbe
az elöadók/ z"""o"r.u.."r" *"niáu"s/siéisavmenles
kéíúnkbekészíteni.
leíúlelet meqfelelden ell(eliI, {ún, backsiage terület'),
5 Meqlendeló
"OiiJiá a szlnpadot és az mögöhl
helyi
zenelan tagokon, a zenáka- vendégein a zenekari- valaminl a
."i""i
gondoskodik
lvlegíendelö
"."*;.Olon,
betanásalola
Ennek
tárto,xodhat,
i;:ií":L;.;#|r-r;;-k,vilnas nem
szolgálat vagy polgáíolség úljánl
lol, óí7ö-Vedo
-r.e,."É"É"
rrszÍh'e§rerrCjrrbrr rwc Paplr, kezmoso viz, pap;rloíolkö7o,)
li -,."rá
melléihelyisegel b,Ztosit a zenekal es stábla íészéíe,
öltözőról,
nleorendelö oondoskodik kultLJíált, zaíható, tüköríel, mosdóVal felszeíelt _
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céI/ait szolgálja,
6 AmennViben a rendezvénV politka;, ideoló9iaivagy elkülönJlt szakmaieídekek
(azi
a Jele,]
nem
á
MeoíPndeló
elöle
|elezte
váov o:rrin,lyer potrtixai totddesselbií és ezl
szelinl
a
s7ezddés
lellepni
és
kóleles(ek/
ne-n
iá"r:t""i lell) a muvész(ek)zeneka;
íelé,
",ilraji"Üá"
fel
a
[,4egblzö
lépheh,lekl
igénnyel
kádeíitési
ír'alt
n.J"""" Lrlr

"i"rr""t"s
íeklámtáígyait és hanghordozóit a helyszinen
7,Meg-rendelő tudomásLrl Veszi, hogy az elóadó/zenekar
árusithalja,
8,

gondoskodik,
A szerzói, ilL az egyéb jogdüak kifizetéséról a-szezói Jogvédóíelé-megbízó

qAfél-esieliesolav-backmúsorkoncedkéntnemhhdethető||Amennyibenazilyenelóadást
osszegen
az JáaaóiV /muves7/eld ne,n lép/neu fel és a szerzddés szeintl
iJ"""",ir.*i
pl,

"iji.Úi"Js,
;i"ti ká"Éérítésiigénnyel léphet/neu íel a megíendeld fele,
i;]ijiili;lr;;ij"
Fellép a,,,,,,,...,,,,,..,,.,

Vagy

sztáNendég:""""""""""stb,

/ Javaslat a hirdetésre:

/

,s, ha a
10 A músoí
nem lehet bevétel íüggö, a teljes összeget kell hifi7etnl abban az esetben
-"".-'."st"l"tá
gaíanlálja
hogy a
aláiíásaval
A
meglende]o
van
tetszanir-at
telen,
r.J.á."i"
köItségekkel,
szerinti
a
szeízódés
íendelkezik
bevételtó] függetlenü'l
kPVesPbb
11 Amennvlben a |VIeqíendelö a lellépésla fellépésiddponljátölszanílon 30 Vagy árrál

;erzodésben meghátáíozoll dü 1009*ál, köle|es \ölher cirrén a
le a
^;";;;"fui
i,,r-,ir.ii r""iiio ,"'..ei" megiz;tr;, Amennyibel a meóíerdelo haíminc napon]úlmondja

;;;Ú;i;:"kkoí

a jelen

i;iiö;;i, ili;';;;áesi"zerintiosszeg

So %-át kötéles kölbeí cimen Musoíközvetítö részére

megflzelni, ot napon belül|
időponlot
lm"ennvrten a fuiúsorkozvetitö a ielen szeződést le mondja, köieles a fellépésre egy másik

i"'a;"rá", Á."""riU"" á rét"r "gy uj fellepesl idöpontban nem ludlak megállapodn
Mu;orkozvelilö köláes a l]/Ieqíendelönek a íVlúvesz(ek) elöadásának szinvolaláVal megegyezo
helyetiesítő előadómúVészi szolgáltaiást biztositani,
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b€tegség, szlnházi
vis maiol, külíóldi vendégszeíeplés,oNos,által igazolt
az
esetben az iroda
kell,.Ebben
hivaÜbsan'igazolni
amelyek;
TV felvétel,

12. Kartérile§ nem követelhetö

;ii;;;il;:;;r;o;"

ioopon]uan re-rut tenutausra á müsoí, v;s maioínak
r,ervs,üir ojimirián r,"tóságiinlézkedés miatt / NAV, Rendöíség stb,/

;i§ÉLt';í;t;.siál;;nao"ioalt, u.sv Álj,
il,H

i;ii;ú;a.;;;;""?;;;i

bezádák Vagy eladják.

perccel

hib_ájából 15
a moso(ok) á szerzödesben rögzített idóponttól a szezodtétó/íendezo élöadás elmaíádása
az
dont\etnek
!". xezdódik el, úgy €z elóaoó(k) a helyszlner
,í00 fö alatti
kifizetésre, Az elöadó
terut
osszég
,oqirtett
"ii"áiu
"rtá.*."r
;,'.iffi:ffi;"";;;;;b;n]"-"."rzóo&u"n
hibáján ]<lvü],, bárme|y okból
fi-iöi;iá"-Érrépnl, irr"tu", trá a toncen-az elöadó illetl,
Az dójálási kör0lményeket
íj
d
elóadót
fellépti
a
tátje§
ataan'az esgtoen
hiányossága miaú etnarádt úúsoíesetén, a szer2ödé6b9n rögzlteit
,13, Há

;iH;#;;i
;;;;;:"";;i.;;a,

Ö;Ö;;,'k;;3miÓ;,;Üsok
ó§szég korül kifizotésrs,

14'szabadtÖlileldezvénye96ténaMegrendelókötelesolyanzánhelységíölgoFd.osKodni'aholaz
(Pl, esózés'j is n"egtárlható, A meglendelés idójárástól f0ggetler,
,oúaiJ.

aii"aliÖ"i

"iúer
15 Amennviben a Megrenoe|ólek a jelen szeftódés

telleslté§€böt

e,edö€n

az

elóadóm0vész

,|]ti,)l,:,i'i'"^..a.ri""'és;íevétele, ;lleú€ kifoqása van, enn;k tényéihaladéktalanul, de legkésóbb a
úi.res:ere.iia Müso.közv€Iltó ielé, Amennyiben é lMegrendelótól
].'fiiiiáiiaJu-J" Ü-"i"nteii", e*",ii., 9gy utóbb a Me§€ndéló a jelen szetzódé§ból eredóén
§zavato§sági é§ egyéb klfogást nem táma§áhat,

i;ffi;ii;;&üfin];-náp.n

í6.|.Ienszelzödésalálíá§ával6MegrendelőtudomásulVeszi'hogyaMűsolközvéiióaíollepómúVész
auoan áz esetben vállá|, ha a helyszínen a mulásztásról
jegyzókönyv készül, ííelyet mindkél íé|a|áíésával €Iism,r,

;il;;sáil-iű;";é*,'iiá,óu-g

17, A meqállapodásban c§ak mindkét fél etözetes

hozzájálulása esetén, lrasban lehet vá[oztatn],

e7ért a
la A fElek tudomásu| vesik, hogv iel€n megállapodás minden ponija uzleti lkoknak minősúl,
szérzödést
a
s?emben,
haflíadik
taná§á
ttokban
'éllel
.ii.roijii"iiápÉ"r"t , oaime-ty i'ntormació
alá(ró felekre

!ézve kótelezó,

19Aiélenszeeödésbonnemszabályozottkérdés€kbenaPíKidovonslkozószobálydiazhányadók.
illetékességétfogadják el,
a Budai KözpontiKeíül€l:Biíósá9

jog"itli ;s"€kben,f"l"k
20.

A mosoríól hang- és TV-

i|l,

videofelvótélt készíten{c§ak 62 elóádók iftáso§ ongedélyével lehél,

A szerzódésben foglallakat elíogádjuk, a vátlalat köt6lezett6éget t6ljesitjük:

Yffip.;nffi;T
f -_r.í Je
A Megb{zott ré§2éről

Bud6pe§t, 20,17, májt]§ 11.

Pohron§ky Ru§kov, 2017 május 11.

