UMOWA O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ

Zawarta w ………………………......….., dnia........................................ pomiędzy
Agencja Muzyczno Artystyczna-Rytm. Nip......................Regon.........................reprezentowaną przez
…........................................ ….................................................................................................................
……………...……. …...........….....przy ulicy …..........................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą a Panem/Panią zamieszkałym/zamieszkałą w
………………………………………………………………………………………………
tel:…………………………………………………………….zwanym/zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym.

§1
1).Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie wraz z obsługą
muzyczną i wokalną imprezy …........................................................................................
Impreza odbędzie się w dniu:…………………………………………………………..............
w miejscowości………………………………………………………………………………………….
2).Zamawiający oświadcza że jest organizatorem imprezy i jest upoważniony do zawarcia umowy
dotyczącej imprezy o której mowa w &1 pkt.1.

§2
Zamawiający oświadcza że zna i akceptuje możliwości sprzętowe wykonawcy, wymagania co do
warunków pracy sprzętu,repertuar oraz uznaje prawo do swobodnego ułożenia programu jak też
własnego wizerunku scenicznego.
&3
1).Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę w czasie oraz miejscu okreslonym w &1
pkt.1 usług podczas imprezy trwającej od godz.................do godz.......................................
2).Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości ....................zł,(słownie złotych:........................................................................................ płatne
niezwłocznie po wykonaniu umowy.

3).Cena określona w &3 pkt.2 obejmuje:
a) skład zespołu..................................................
b*) czas pracy Wykonawcy od godz.…………..……do godz.………….....................( z przerwami )
c*) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej wesela od godz...............do godz.................
( z przerwami )
d*) wyprowadzenie Młodej Pary z domu
e*) koszty dojazdu
4).W przypadku przedłużenia imprezy ponad czas określony w &3 pkt.2 cena za każdą dodatkową godz.
wynosi.......................zł.słownie złotych..................................................

&4
1).Jeżeli impreza zostanie odwołana z winy Zamawiającego jest on zobowiązany do wpłaty
tytułem odszkodowania na rzecz Wykonawcy:
a). 30 dni przed imprezą 50% kwoty okreslonej w &3 pkt.2
b).poniżej 7 dni przed imprezą 75% kwoty okreslonej w &3 pkt.2
&5
W celu dotrzymania warunków umowy pobrano zadatek ............zł. słownie złotych……….........................
Zadatek nie podlega zwrotowi.

&6
Wykonawca oświadcza że wykona umowę samodzielnie przy pomocy własnych instrumentów i
sprzętu muzycznego. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki
materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać
z należytą starannością według wcześniej ustalonego pisemnie lub ustnie planu. Wykonawca
zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy w razie
zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy i pokryje wszystkie koszty
z tym zwązane.

§7
1). Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej
umowy, tzn. koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, zapewnienia
stabilnego napięcia w gniazdkach 230V,opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie oraz koszty
noclegu jeśli zajdzie takowa potrzeba.

2). Zamawiający zapewnia nietykalność cielesną członkom zespołu i ponosi odpowiedzialność
materialną za sprzęt,środki transportu i instrumenty muzyczne Wykonawcy w miejscu wykonywania
usługi, w szczególności za uszkodzenia, wandalizm, kradzież. Brak prądu oraz inne przeszkody nie
z winy Wykonawcy, powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do
przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony w &3 pkt.1
3). W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu posiłek jak wszystkim
biesiadnikom.
4*).Zamawiający wyraża zgodę na umieszczanie poszczególnych wycinków lub całości imprezy w
serwisach internetowych do celów reklamowych zespołu.

&8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
....................................
(Zamawiający)

...................................
(Wykonawca)

(*) niepotrzebne skreślić
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