TRIO GRACIA – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY HUDEBNÍ PRODUKCE
A. Objednávka hudební produkce, rezervace termínu:
1) Termín je možné rezervovat telefonicky, emailem, osobně
2) Souhlasem obou stran je řádně provedena objednávka termínu konání akce a dohodnutý termín je tak
ZÁVAZNĚ blokován.
B. Podmínky hudební produkce:
1) Přístup na místo produkce nejméně 1 – 1,5hodiny před začátkem akce.
2) Pro hudební produkci je nutné zajistit minimálně jednu stabilní elektrickou přípojku o 230V min.16A
3) Hudební skupina vyžaduje pro svou produkci prostor s pevnou základnou o ploše nejméně 2x4m.
Pokud možno ohraničený nebo vyvýšený, aby se předešlo případnému pádu člověka do prostoru,
určeného pro vystupující. A tím předejít možnému poškození aparatury a hudebních nástrojů.
4) Zajištění bezpečnosti. Pořadatel musí zajistit bezpečnost vystupujících osob a technického vybavení v
souladu s obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné škody budou vymáhány po pořadateli.
5) V případě venkovní hudební produkce je požadován dostatečně krytý prostor, který dostatečně ochrání
vystupující a techniku před nepříznivým počasím.
6) Nekuřácké prostředí, v případě kuřáckého prostředí v uzavřeném sále si účinkující vyhrazuje právo na
zkrácení doby živé hudební produkce cca o 2h. Po dohodě může následovat reprodukovaná hudba.
7) Zajištění nealkoholického občerstvení. Odborníci se shodují, že výkon aktivního hudebníka je
srovnatelný s výkonem vrcholového sportovce.
C. Poplatky OSA:
1) za naše veřejné vystoupení (mimo soukromých oslav, které jsou od poplatků osvobozeny) hradí
poplatky pořadatel akce a nikoliv skupina. Pořadatel má povinnost nejméně 10 dnů před akcí
vystoupení nahlásit Ochrannému Svazu Autorskému veřejnou akci, kterou pořádá a uhradit poplatek.
Skupina na základě požadavků dodá seznam skladeb, které na akci zazní.
D. Doprava a závazky umělce:
1) Závazkem umělce je dodržet termín s včasným příjezdem, dodržením délky dohodnuté produkce a
provedení svědomitého výkonu.
2) Zajištění ozvučení celého svého vystoupení
3) Účinkující si zajišťují svou vlastní dopravu
E. Pořadatelům jsme schopni dále nabídnout:
1) Zajištění bezdrátového mikrofonu
2) Ozvučení dalšího programu, reprodukce hudby z jiného přehrávače (na základě dohody)
3) Zajištění světelné show
F. Zrušení rezervace termínu:
1) Objednavatel i Umělec může od smlouvní dohody odstoupit pouze z důvodů nepředvídatelných a
neodvratitelných (např. epidemie, přírodní katastrofa, umrtí v rodině)
2) Případné výdaje ,vzniklé Umělci vinou Objednavatele, hradí Objednavatel, výdaje vzniklé
Objednavateli vinou Umělce hradí Umělec.
3) Smluvní stornopoplatek za zrušení závazně objednaného termínu:
• více jak 2 měsíce před akcí 0% z dohodnuté ceny
• 2 měsíce až 1 měsíc před akcí = 3.000,- Kč
• méně jak 1 měsíc před akcí 75% z dohodnuté ceny

Dálě už nám nezbývá nic jiného, než popřát dobrou náladu a výbornou zábavu...
15.1.2007

