SMLOUVA
o technicko – organizačním zajištění akce

Škola 2017
Uzavřená mezi
1. Městskými kulturními zařízeními /MKZ/, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
IČO: 44557141, číslo účtu : 2066250247/0100
Korespondenční adresa: Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice
Zastoupené ředitelkou: Ing. Věrou Kmoníčkovou, mobil : 602 733 555
Kontaktní osoba: Daniela Kekrtová, tel: 416 732 804, mobil: 725 187 833
na straně jedné
a na straně druhé vystavovatelem:
2. Název: ........................................................................................IČO:......................................
Adresa: ..........................................................................................................................................
Kontaktní osoba : .......................................... mobil:....................... e-mail:...............................
webová adresa školy : .......................................................................................................
Článek I.
Předmět, místo a čas pro technicko – organizační zajištění akce
1. Místo konání: Kulturní a konferenční centrum Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, Litoměřice
2. Termín:
15.11.2017 (středa)
3. V čase:
od 9:00 – 18:00 hod.
Článek II.
Výše úhrady za technicko – organizační zajištění akce
1. Úhrada za technicko – organizační zajištění akce v prostorách Kulturního a konferenčního
centra (KKC) v Litoměřicích při výstavě ŠKOLA má pro rok 2017 tyto varianty:

Varianta
Prosím
zakroužko
vat

popis

cena

A

Velký sál KKC –
k dispozici 3 stoly

5.000,-

požadova
ný počet
židlí

ubrusy

uvést počet

ano / ne

každý další stůl 300,…..................

ano / ne

každý další stůl 200,......................

500,- …...........

ano / ne

X

3.000,- …..........

ano / ne

každý další stůl 200,…..................

…...........
B

Foyer KKC –
k dispozici 3 stoly

4.500,…...........

C

D

prezentace formou
panelu
ve foyer Hradu či
KKC
NOVĚ!
Hradní sál
či hradní foyer –
k dipozici 3 stoly

V případě nedostatečného počtu přihlášek ve variantě D si pořadatel vyhrazuje právo
přemístit školu na jiné místo v A či B.

Smlouvu zašlete zpět nejpozději do 1.11. 2017, buď poštou na adresu Kulturního centra:
Tyršovo náměstí 68, 41201 Litoměřice nebo e-mailem: asistentka@mkz-ltm.cz
Nepůjčujeme prodlužovací kabely, malířské stojany, nástěnky.
V celém Kulturním a konferenčním centru nejsou povoleny praktické ukázky jídel tepelnou
úpravou jídel (smažení, pečení, vaření atd.)
2. Splatnost úhrady za zajištění akce:
na účet MKZ Litoměřice na základě vystavené faktury, kterou vystavovatel obdrží spolu s
potvrzenou smlouvou. Potvrzenou smlouvu a fakturu budeme posílat elektronicky.
Uveďte prosím kontaktní osobu a email: ….................................................................................
Pokud vystavovatel včas nezaplatí za zajištění smluvené akce, zaniká mu možnost prezentace
školy na výstavě.
V úhradě za technicko-organizační zajištění akce jsou zahrnuty položky: elektrická energie,
organizační práce se zajištěním výstavy, správce, pořadatelé, šatnářky, technické pomůcky,
propagace akce (reklamní poutače, letáky, plakáty), úklid.
3. Instalace výstavy (reklamního panelu)
1. Instalace výstavy ve foyer a na sále KKC proběhne v úterý 14.11.2017 od 12:00 – 16:00
hod. Dále pak ve středu 15.11. 2017 – 7:00 – 9:00 hod.
2. Vystavovatel – škola převezme od odpovědného zástupce KKC přidělené nebo dohodnuté
prostory na základě technických podmínek a umístění školy (plánek KKC Litoměřice).
3. Po skončení akce předá vystavovatel odpovědnému zástupci KKC prostory a zařízení ve
stavu převzetí nejpozději dne 15.11. 2017 do 19:00 hod.
4. Majetkové škody způsobené vystavovatelem v době akce uhradí vystavovatel v dohodnuté
výši ihned v pokladně Kulturního centra v Litoměřicích, pokud se obě strany nedohodnou
jinak. O škodě a vypořádání způsobené vystavovatelem musí být vyhotoven písemný zápis.
5. Vystavovatel má odpovědnost za škody způsobené neuváženým, neodborným nebo jiným
jednáním, které porušuje bezpečnost práce a hygienických předpisů.

Článek III.
Technické podmínky při zajištění akce
1. Kulturní a konferenční centrum zajistí:
Po dohodě datum, čas, hodinu a přístup do prostor ke konání akce, technika, pořadatele,
správce, šatnářky do šaten, přístup do dohodnutých prostor pro techniku, účinkující a
veřejnost, dohodnuté technické pomůcky (stoly, židle, ubrusy, elektrické přípojky).
2. Vystavovatel (škola) zajistí:
Včasné dodání smlouvy a technických podmínek s uvedením všech informací týkajících se
akce. Včasnou instalaci a bezproblémovou prezentaci školy, bezpečnost dětí a jejich
doprovodu v souvislosti s prezentací školy a uhradí své finanční závazky vůči MKZ
Litoměřice, uvedené v čl. II. odst. 2.

Článek III.
Technické podmínky při zajištění akce
1.Smlouvu uzavírají dvě smluvní strany a je vyhotovena ve dvou exemplářích, po jedné pro
každou smluvní stranu.
2. Vystavovatel závazně potvrzuje svoji platební schopnost k úhradě sjednaných finančních
položek ve smlouvě.
3. Vystavovatel je povinen zaplatit autorské poplatky OSA, pokud při akci využívá kapelu,
zvukovou nahrávku nebo rozhlasový přijímač.

Článek IV.
Další ujednání
1. Pokud vystavovatel zruší akci 10 dní před smluvně dohodnutým termínem, zaplatí 50% ze
stanovené finanční částky za náklady spojené se zajištěním akce.
2. V případě nepředvídané a neodvratitelné události, ležící mimo obě smluvní strany
(katastrofa, epidemie apod.) mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit bez nároku na
finanční náhradu.
3. Zákaz jakéhokoli výlepu propagačního materiálu na výlepové plochy MKZ Litoměřice a
tam, kde by způsoboval škodu na majetku Města pod pokutou 5.000,- Kč. Plakáty k výlepu
budou předány na sekretariát MKZ Litoměřice a cena bude stanovena podle platného ceníku.
4. Umístění školy do prostor KKC bude probíhat podle zadání v technických podmínkách
(plánku prostor) a včasnosti doručení smlouvy a technických podmínek. Pořadatel si
vyhrazuje právo umístit školu v případě naplnění kapacity do náhradních prostor.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují vlastními podpisy.

V Litoměřicích dne …........................2017

………………………………
Ing. Věra Kmoníčková
ředitelka MKZ Litoměřice

……………………………

