Adresa agentúry na zaslanie dohody a KP:
Milan Tarina, Schurmannova 15, 94901 Nitra 1, SR
IČO: 46300546 * DIČ: 1072640701
0905 848 221, mail: specialart.tar@gmail.com
.

*DOHODA

o výkone kultúrno-vzdelávacieho programu: Zneužívanie moci!
Vykonávateľ: agentúra
Objednávateľ: škola
Adresa školy:
Zastúpenie (kontakt):





Dátum:
Čas konania:
Miesto konania:
Vstupné (uveďte zvolené):
.
.

Minimálna cena za program: 300 €
(min. 150 platiacich osôb)

Celá škola:
(vyplní škola)

Časť školy:
(vyplní škola)

počet plánovaných žiakov na akcii :
.

Program je určený pre celú školu.
Škola je zodpovedná za slušné správanie sa žiakov na kultúrnom programe
a zabezpečí odborný pedagogický dozor.
Keby pre chorobu, či iné aktivity, chýbali celé triedy, termín programu žiadame preložiť.

1. VSTUPNÉ za predvedenie programu na 1 osobu (zvoľte):
.

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

základné
bez zľavy

10%
zľava pre školu

15%
zľava pre školu

pri platbe prenajatej sály
bez zľavy

a) Cena za účinkovanie bola stanovená za základe vzájomnej dohody.
b) Objednávateľ o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť začatie programu, bude čo najskôr informovať agentúru.
c) c) Zástupca školy vyberie vstupné a ešte pred začatím programu bude vyzvaný, aby prišiel vstupné odovzdať zástupcovi
agentúry a potvrdením prevziať jednu kópiu tlačiva Dohody.
d) Škola sprístupní zástupcovi agentúry vstup do areálu 2 hodiny pred začiatkom programu.

2. OSOBITNÉ USTANOVENIA:
a) Účinkujúci a ich výkon je chránený zákonom č.35/65 Zb.(autorský zákon) v znení neskorších úprav, pokiaľ neustanovuje inak.
b) Agentúra je povinná zabezpečiť prípravu programu a začatie akcie podľa dohody.
c) Vykonávateľ je povinný o okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť začatie akcie, informovať školu.
Agentúra môže odstúpiť od tejto dohody len v osobitne odôvodnených prípadoch v živote účinkujúcich.
(ochorenie, úraz, úmrtie v rodine atď...) V takom prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na náhradu.
d) Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Každá strana obdrží 1 exemplár dohody.
e) Obidve strany súhlasia so znením tejto dohody a dobrovoľne ju podpísali.

Škola po obdržaní Kultúrnych poukazov
*odovzdala štatutárnemu zástupcovi agentúry
*dodatočne odošle na adresu agentúry

počet prítomných osôb = .............. = …...........
(vyplníme v deň programu)
* Špecifická poznámka:

Keď škola odmietne spôsob platby potvrdiť, táto dohoda nemusí byť pre agentúru záväzná.
Vstup do objektu školy na prípravu žiadame 2 hodiny vopred …..

V
....................................
dňa

..................................
škola

....................................
agentúra

