ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Richard Nedvěd ♠ Stand-up Comedy
Níže uvedený objednavatel závazně objednává vystoupení výkonného umělce pana RICHARDA NEDVĚDA
za cenu a podmínek obsažených v této objednávce.
V případě storna objednané akce uhradí objednavatel odstupné ve výši 10 000 Kč + DPH na účet dodavatele!
Prosíme o vyplnění tohoto formuláře a zaslání zpět na náš e-mail manager@richardnedved.cz.
Nutné doplnit všechny informace (včetně ceny). Následně obdržíte potvrzení o přijetí Vaší objednávky.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE ODBĚRATELE (objednavatel)
Název společnosti
Adresa sídla společnosti

PSČ

IČ

DIČ

E-mail

Telefon

+420

INFORMACE OHLEDNĚ VYSTOUPENÍ

Druh vystoupení: Stand-up comedy – vystoupení na jevišti 25–30 minut (nebo dle dohody)
Na této akci bude publikum, pro které Richard Nedvěd bude vystupovat:
poprvé (program č. 1)
podruhé (program č. 2)
potřetí (program č. 3)
Specifikace akce
Přibližný počet diváků
Přesná adresa
Datum
Přesný čas vystoupení
Kontaktní osoba na místě

Je Vaše akce přístupná veřejnosti?
Okres

ANO

NE

Změna začátku vystoupení je možná pouze s naším souhlasem!

Telefon +420

ZDE PROSÍM DOPLŇTE DOMLUVENOU CENU ZA VYSTOUPENÍ + DOPRAVU
Jinak je tato objednávka neplatná!

Cena za vystoupení
Cena za dopravu – z Prahy a zpět 10 Kč/km
– paušál po Praze 500 Kč
CENA CELKEM (+ DPH) bude uhrazena převodem na náš účet na základě faktury*
*splatnost je min. 5 dnů před zahájením vystoupení

Kč
Kč
Kč

TECHNICKÉ PODMÍNKY VYSTOUPENÍ
Technické podmínky vystoupení jsou závaznými podmínkami pro uskutečnění vystoupení a objednavatel je zajišťuje
na svůj náklad. V případě nedodržení některé z nich, nelze vystoupení realizovat. Právo na zaplacení ceny + dopravy
zůstává zachováno.
♠♠ Úhrada faktury před zahájením vystoupení Richarda Nedvěda.
♠♠ Parkovací místo pro jeden osobní vůz, SAMOSTATNÁ ŠATNA (v zimních měsících vyhřátá) nebo hotelový pokoj
(nikoli sklad nebo chodba).
♠♠ V šatně:
stůl, 2 židle, nealko nápoje, černý čaj s citrónem, malé občerstvení (bezlepkové).
♠♠ U zvukaře: Váš notebook pro přehrání hudebního podkladu z flash disku v místě vystoupení;
		 připojení našeho mikrofonu HEADSET do VAŠÍ zvukové aparatury;
		
přítomnost zvukaře během vystoupení RN nutná
♠♠ Na jevišti volná zásuvka 220V 2000W, pódium min. 3 x 2 m.
♠♠ V půběhu vystoupení Richarda Nedvěda se nesmí na jevišti připravovat kapela.
♠♠ Dodržení stanoveného času vystoupení.
♠♠ V průběhu vystoupení Richarda Nedvěda je zakázáno pořizovat jakýkoliv video záznam (nevztahuje se na foto).
Datum:

Pořadatel:
(místo pro razítko a podpis)

Umělecká agentura FOX ♠ výhradní zastoupení Richarda Nedvěda ♠ IČ: 11454946, DIČ: CZ5805152012
tel: 605 040 059 ♠ mail: manager@richardnedved.cz

