Z:$'{LAVA O ODOHRANi DIVADELNEHO PREDSTAVENIA
uzatvoreni v zmysle ustanoveni $ 269 ods.2 Obchodn6ho zdkonnfka v platnom zneni

I.ZMLUVNE STRANY
Mestsk6 divadlo ACTORES RoZfiava
Saf6rikova 20
048 01 RoZiava
Prispevkovrl or ganizicia mesta RoZdava

Dtt:2021528146
Bankov6 spojenie: VUB a.s. pobodka RoZiava
dislo ridtu: 13441015551 0200

IBAN:

SK56020000000013441 0l 555

zast0pen6: Mgr.art. Tatiana Masnikov6, riaditel'ka divadla

Kontaktn6 osoba: Mgr. Petra Bang6ov6 0905 560 526 -manaLer divadla
(d'alej len ACTORES)
a

Z5l<ladn6,Skola,

Sadovi 620
905 01 Senica

tdo: ltgzzzos
DIi:20210776s5
Ing. Svetlana Ch6belov6, riaditellka Skoly
(d'alej len ridastnik predstavenia)

zastripend;

II.

ZAVAZKY DIVADLA

L Odohrat' predstavenie:
N6zov: Preiibanj, Kocrtr v iiimdch

Miesto: A KS Senica
Termin: 29.9.2017 (piatok)
tas predstavenia: 8:30
2. In6 dojednania:

rrr.

zAvAzry udlsrxirn pnrnsr,lvrNrl

Udastnik predstavenia poskyne pribliZne 240 iiakov (s prihliadnutim na zmenu podtov v novom
Skolskom roku a absenciu v deri predstavenia) na predstavenie Presibanj Kocrir v diZm6ch v termine
29.9.2017 o 8:30 v sSle MsKS Senica.

IV. CENA A PLATOBNE PODMIENKY
LUdastnik predstavenia je povinny zaplatit divacllu ACTORES za uskutodnen6 predstavenie cenu
v zmluvne urdenej

v1fSke nasledovne:

/
SUMA CELKOM: = 2 kultúrne poukazy alebo 2€ alebo 1 kultúrny poukaz + 1€ za každého
zúčastneného študenta.
2. Uvedenú celkovú cenu je účastník predstavenia povinný uhradiť divadlu ACTORES v deň
predstavenia, PRED jeho uvedením do rúk zodpovedného zamestnanca divadla prítomného na
predstavení.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
1. Odstúpiť od uzavretej zmluvy môže účastník predstavenia len v odôvodnených prípadoch ako sú
živelná pohroma alebo úradný zákaz. Dôvody odstúpenia je povinný účastník predstavenia oznámiť
divadlu ACTORES a potom v takom prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na úhradu
vzniknutej škody. Dôvodom k zrušeniu tejto zmluvy nie sú nasledovné ukazovatele: nepriaznivé
počasie, malý záujem, nedostatok finančných prostriedkov atď.
2. Od uzavretej zmluvy môže divadlo ACTORES odstúpiť len v odôvodnených prípadoch: choroba,
úmrtie v rodine niektorého z účinkujúcich, úraz. Dôvody je divadlo povinné oznámiť účastníkovi
predstavenia ihneď telefonicky alebo e-mailom. V takom prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán
nárok na úhradu vzniknutej škody a zároveň sa obidve strany dohodnú na náhradnom termíne plnenia
zmluvy
3. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení k podpisu zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na
vedomie, že táto zmluva je podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajó-niektoré záko-ny,
povinne zverejňovanou zmluvou.
6.Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre účastníka a jedno pre
divadlo ACTORES.
V Rožňave, dňa .. �.:.�.:??..��

.........

···································

za Mestské divadlo ACTORES Rožňava

za účastníka

