ZAMAWIAJĄCY

Pieczęć Zamawiającego

UMOWA O DZIEŁO nr ______

zawarta w dniu _____________

w ____________________________________________________________________
pomiędzy „Zamawiającym” i „Wykonwacą”
_____________________________________________________________________________________________________
Nazwa, adres zamawiającego

Reprezentowany przez: 1. _____________________________________________________________________________

WYKONAWCA

2. _____________________________________________________________________________

Zespół muzyczny APOKALIPSA z wołowa
Reprezentowany przez: 1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
1. Przedmiotem umowy jest autorski występ artystyczny zespołu muzycznego: „APOKALIPSA” w dniu ___________
w godzinach od ________ do ________
2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu zespołu do miejsca występów, tj. ______________________________
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego dostępu do przyłączy elektrycznych oraz do
zapewnienia nagłośnienia (odpowiadającego wielkości obiektu) i oświetlenia zespołu.
4. Zamawiający zapewni muzykom, oraz obsłudze technicznej zespołu:
• pomieszczenie lub namiot, wyposażony w krzesła, stolik, wieszak na ubrania, łazienkę z toaletą zaopatrzoną
w mydło lub ubikację przenośną, papier toaletowy, ręczniki;
• ochronę osób i mienia przed, po, oraz w trakcie trwania koncertu;
• swobodny dojazd i postój samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie sceny.
5. Zamawiający zgadza się na umieszczenie logo zespołu i reklamowanych znaków firmowych na imprezie
w widocznym miejscu oraz na umieszczenie stoiska reklamowego na terenie koncertu w miejscu wcześniej
ustalonym z organizatorem imprezy.

TREŚĆ UMOWY

6. Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ____________ PLN brutto.
7. Stronom przysługuje prawo do odwołania umówionej wcześniej imprezy, na którą zawarto niniejszą umowę na
21 dni przed jej planowanym terminem bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń finansowych.
8. W razie odwołania lub nie dojścia do skutku umówionej imprezy w terminie krótszym niż określono w §7
kontraktu:
• z winy Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 50% należności określonej w §6;
• z winy Wykonawcy, Zamawiający otrzyma zwrot 50% należności określonej w §6;
• żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do niewykonania
umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych (w tym w szczególności choroby
Wykonawcy, udokumentowanej orzeczeniem lekarskim) lub innych okoliczności niezależnych od woli
którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec i które były poza ich kontrolą, a w szczególności
z powodu klęsk żywiołowych (powodzie, ulewy, pożary, huragany itp.).
9. Rejestracja dźwiękowa oraz telewizyjna (fonia, wizja) koncertu wymaga oddzielnych zezwoleń Wykonawcy.
10. Do Zamawiającego należy pokrycie kosztów ZAiKS (praw autorskich).
11. Do Zamawiającego należy pokrycie kosztów dojazdu Wykonawcy w wysokości _____________ PLN brutto.
12. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków Ridera Technicznego (dołączonego do umowy jako
załącznik nr 1, oraz dostępnego w Internecie na oficjalnej stronie zespołu: www.apokalipsa-wolow.pl
13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
15. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
16. Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla strony
poszkodowanej.

________________________________
Podpis Zamawiającego

________________________________
Podpis Wykonawcy

