UMOWA
Zawarta w dniu__________2007 roku w Zgorzelcu pomiędzy:
AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ ORFEUSZ S.C z siedzibą w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec
ul. Chopina 33 NIP 615-10-16-746 reprezentowaną przez: NIKOLAOS RUSKETOS
zwaną dalej AGENCJA ORFEUSZ
a

__________________________________________________________________

z siedzibą w ____________________________________________________________
NIP: _______________ reprezentowaną przez _______________________________
zwanym dalej ORGANIZATOREM

§1
Przedmiotem umowy jest minimum 140 minutowy koncert estradowy w wykonaniu
artystów greckich:
● DEMIS ROUSSOS z zespołem
● NIKOS RUSKETOS z zespołem Orfeusz
● DARIUSZ ŚWIĄTKOWSKI-prowadzący
○ w terminie: _________________________________
miejsce: __________________________________
godz: ____________________________________

§2
Strony ustalają, że należność za sprzedaną imprezę określonej w §1 dla AGENCJI
ORFEUSZ wyniesie:____________ zł słownie: _________________________________
_______________________________________________________________________
płatne:
●

I rata_________zł. Słownie ____________________________________________
Przelewem do dnia ____________na konto AGENCJI ORFEUSZ PKO BP
o/Zgorzelec 39102021370000920200086215 po wystawieniu rachunku przez
AGENCJĘ ORFEUSZ i jego otrzymaniu przez ORGANIZATORA.

●

II rata_________zł. Słownie ____________________________________________
Przelewem do dnia_____________a konto AGENCJI ORFEUSZ PKO BP
o/Zgorzelec 39102021370000920200086215 po wystawieniu rachunku przez
AGENCJĘ ORFEUSZ i jego otrzymaniu przez ORGANIZATORA.

●

III rata_________zł. Słownie ___________________________________________
gotówką w dniu koncertu tj:_____________przed koncertem po wystawieniu
rachunku przez AGENCJĘ ORFEUSZ. Nie zapłacenie ostatniej raty spowodować
może nie rozpoczęcie koncertu.

§3
TERMINY PŁATNOŚĆI SĄ OSTATECZNE. NIE OTRZYMANIE PRZEZ AGENCJĘ
ORFEUSZ W/W KWOT W OKREŚLONYCH TERMINACH OD ORGANIZATORA MOŻE
SPOWODOWAĆ ZERWANIEM UMOWY.

§4
Organizator oświadcza, że dysponować będzie odpowiednimi zezwoleniami do
zrealizowania imprezy wg.Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U.Nr 106/97 poz 680). ORGANIZATOR do zakupionej imprezy
zobowiązuje się zabezpieczyć:
1. Zadaszoną estradę o wymiarach minimum 10x8 m;
2. Garderoby dla artystów. W przypadku dalszej odległości estrady od garderób
konieczne jest ustawienie blisko sceny namiotów.
3. Napoje zimne i ciepłe,owoce i kanapki.
4. Aparaturę nagłaśniającą wysokiej klasy, odsłuchy mikrofony, w tym mikrofony
bezprzewodowe zgodnie z riderem.
5. Profesjonalne oświetlenie sceniczne w tym skanery, maszyny do dymów.
6. Bezpieczeństwo artystów i sprzętu w tym ochrona przed sceną.
7. Zapewnienie, że widownia nie będzie znajdowała się w odległości większej niż 10
metrów od sceny.
8. Zapewnienie zejścia przodem wykonawców do publiczności i wejście publiczności
na scenę, jeśli życzy to sobie wykonawca. /schody wybieg/.
9. odtwarzacz DAT i MD.

§5
Organizator do zakupionej imprezy zobowiązuje się na własny koszt zapewnić:
1. /apartament w hotelu/Suite/ w Hotelu ______________od dnia______________
do dnia_______________ (dób: _____)
2. jeden pokój dwu-osobowy w Hotelu _______________ od dnia _____________
do dnia _______________ (dób: _____)
3. wyżywienie dla trzech osób w/w Hotelu
4. osiem pokoi dwu-osobowych w tym samym lub innym Hotelu od dnia _________
do dnia____________ze śniadaniem i obiadokolacją.
5. zapewnienie wysokiej klasy samochodu do przejazdów Demisa Roussosa w dniach
___________________ na trasie lotnisko jeśli zajdzie potrzeba, przejazd na próby,
do hotelu, na konferencje prasowe i inne. Samochód powinien być do dyspozycji i
każdorazowo ustalane będą godziny przewozu artysty.

§6
Agencja Orfeusz zastrzega sobie prawo do decydowania o rejestracji koncertów przez
telewizję podczas koncertu.

§7
Organizator nie może zakupionej imprezy odwołać po podpisaniu umowy i żądać zwrotu
zaliczek, chyba że wystąpią nie przewidziane okoliczności (katastrofa, powódź, żałoba itp.)

§8
W przypadku odwołania imprezy z w/w przyczyn Organizator poda Agencji Orfeusz nowy
termin w ciągu 1 miesiąca realizacji umowy najlepiej w tym samym roku kalendarzowym,

przeciwnie zgadza się na uregulowanie należności wynikające z umowy w całości zgodnie
z §2

§9
W przypadku zdarzenia losowego części wykonawców biorących udział w koncercie, które
uniemożliwią odbycie imprezy, w tym choroba wykonawców, wypadek drogowy, pożar,
powódź, żałoba lub inne sytuacje losowe nie zawinione przez żadną ze stron, strony
zwolnione są od kar pieniężnych związanych z odwołaniem imprezy. Strony ustalą nowy
termin imprezy w tym samym roku kalendarzowym. Agencja Orfeusz zastrzega sobie
prawo przy okolicznościach nie przewidzianych zweryfikowania ewentualnych kosztów
spowodowanych tą sytuacją.

§10
W przypadku nie dojścia do koncertu a winy Agencji Orfeusz zwróci ona Organizatorowi
pobrane zaliczki i pokryje wszelkie udokumentowane koszty związane z organizacją
koncertu.

§11
Organizator zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich formalności w stosunku do
właściwego ZaiKS-u.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§13
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe
Sądy.

§14
Umowa sprzędzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

§15
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej po uprzedniej akceptacji stron.

Agencja Orfeusz

Organizator

