ZENEKARI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:
Megrendelő (kapcsolattartó): .............................................................................................................................................
cím: ................................................................................................................................................................................
telefon: ........................................................................................................ mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
Mokka zenekar képviselője: ...............................................................................................................................................
cím: ............................................................................................................. telefon: ....................................................
bankszámlaszám: ...................................................................................... adószám: .................................................
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott/zenekar) között az alábbi feltételek szerint:
1.

Megbízott vállalja, hogy zenekarával zenét szolgáltat a Megbízó által szervezett rendezvényen.

2.

A megállapodás tárgyát képező fellépés részleteinek leírása:

3.

a.

Megnevezése: ...................................................................................................................................................

b.

Helyszíne: .........................................................................................................................................................

c.

Időpontja: ............................... Kezdési idő: ......................................... Várható befejezés: ...........................

d.

Díja: ....................................... Ft, azaz ....................................................................................................... Ft.

e.

Útiköltség: ............................. Ft/km, azaz ............................................ Ft kilométerenként (

f.

Kiegészítő díj: ........................ Ft/h, azaz ............................................... Ft óránként, ..................... óra előtt.

g.

Kiegészítő díj: ........................ Ft/h, azaz ............................................... Ft óránként, ..................... óra után.

h.

Foglaló: .................................. Ft, azaz …...................................... Ft, mely a végösszegből levonásra kerül.

i.

Fizetési mód: .................................................................................. Fizetési határidő: ....................................

).

Megbízott a zenekar saját, valamint külön szerződés és díj ellenében vendég fellépők hangosítását maximum
4000W-ig vállalja.

4.

Megbízott a zenekar személyi összetételének változtatásának jogát fenntartja, ám ebben az esetben a kiesett
zenekari tagot egy legalább azonos szakmai tudású helyettessel pótolja.

5.

Megbízott a rendezvény időpontjában a honlapján (www.mokkazenekar.hu) megtekinthető repertoáron szereplő
zeneműveket játssza, illetve azokból válogat. Előzetes egyeztetés alapján ettől való eltérés lehetséges.

6.

Megbízó a helyszínen a zenekar kizárólagos használatára biztosít 230V feszültségű, minimum 1*25A erősségű
áramot.

7.

Megbízó a zenekari gépjármű számára díjmentes parkolási lehetőséget biztosít.

8.

Megbízó vállalja a rendezvény helyszínének biztosítását (minimálisan 4x3 vagy 5x2 m, lehetőség szerint
színpadon). Szabadtéri rendezvény esetén a zenekar felszerelésének megóvása érdekében felülről és három
oldalról zárt sátrat biztosít.
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9.

Megbízó vállalja a rendezvény ideje alatt a zenekar ellátását (étel, ital).

10. A Megbízó teljes anyagi felelősséget vállal a rendezvény időtartama alatt a zenekar hangszereiben,
felszerelésében keletkezett mindennemű kárért, melyet a rendezvény vendégei okoztak. A zenekar technikaiés egyéb felszereléseit a rendezvény résztvevői vagy más külső személyek előzetes egyeztetés nélkül nem
használhatják.
11. Amennyiben a zenekar tagjait, a rendezvény teljes ideje alatt bármilyen atrocitás éri, a zenekar beszüntetheti
a további műsorszolgáltatást és ebben az esetben is megilleti a jelen szerződésben foglalt vállalkozási díj.
12. Amennyiben Megbízott műsorát önhibáján kívül nem tudja megtartani, vagy a műsorszolgáltatás Megbízott
önhibáján kívül félbeszakad, úgy Megbízottat ebben az esetben is megilleti a jelen szerződésben foglalt
vállalkozási díj.
13. Kártérítés nem követelhető vis maior esetén. Ide tartozik:


Haláleset, baleset, súlyos betegség (mindkét fél részéről, közeli hozzátartozó esetén is).



Járhatatlan útviszonyok, természeti katasztrófa, stb.

14. Megbízott hibáján kívül, a szerződésben meghatározott napon elmaradt rendezvény esetén a foglaló a
Megbízottat illeti. A szerződésben meghatározott napon, Megbízott hibáján kívül elmaradt rendezvény esetén
a Megbízó köteles telefonon vagy írásban a Megbízottat minimum 30 nappal előtte értesíteni. Amennyiben a
Megbízó az értesítést elmulasztja, úgy a Megbízott jogosult a szerződésben foglalt összeg ½ részéről számlát
kiállítani. Ha Megbízott lép vissza a szerződésben foglaltaktól, ugyanazon feltételek érvényesek rá nézve,
mint a Megbízóra.
15. A megbízatás díjai, ide értve a megbízatás díját, a kiegészítő díjat, az utcai vonulás díját és az útiköltséget, a
jelen szerződésben rögzített helyszínre vonatkoznak. A jelen szerződésben rögzítettől eltérő helyszínen
megrendezésre kerülő rendezvény esetén a fenti díjak a szerződésben rögzítettektől eltérhetnek.
16. Szerződött időtartamnak minősül az előzetesen megállapított, és a szerződésben rögzített kezdési és
befejezési időpontok közötti időtartam, beleértve a zeneszolgáltatást, a szüneteket, valamint a készenléti és a
várakozási időt is. A szerződött időtartamot megelőző valamint meghaladó időtartamú zeneszolgáltatás a
mindenkor érvényes kiegészítő díj alapján, óránként felszámításra kerül.
17. Nyilvános rendezvény esetén Megbízó vállalja a szerzői és jogvédelmi díjak megfizetését (1999. évi LXXVI. tv).
18. Felek írásos kommunikációnak minősítik egymás között az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást.
19. Jelen szerződés különleges esetében: ......................................................................................................................

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben felek szóbeli megállapodásra törekszenek, ezen túl a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá.
Kelt: ......................................., ............. év …...................... hónap ......... nap

.........................................
Megbízó

.........................................
Megbízott
Mokka zenekar
képviselője
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