MneÁulponÁs
Amely létrej ött egyrésnől:

Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Kapcsolat tartó név:
Kapcsolat tartő

7275lgal, Rákóczi tér 30.
11826884-2-14

tel.szátm:

mint megrendelő, másrészről
Cégnév:
Székhely:
Adőszám:
Bankszámla

Igal Fürdő Kft.

:

ILLES Beáta

(e.v.)
2085 Pilisvörösvár, Ady Endre u. 8.
65900303_1_33
10700581-66690313-51200002
+36301204-0061

szám:

Kapcsolattartőtel.szám:

mint

m e gb

Gellért Atilla

+3620/386-5502

ízott kö zött, az alábbi

fe

ltételekkel.

A fellépéspontos időpontja: 2018 év júniushő.23. nap 2]:00 őra.
A fellépéshelyszínénekpontos címe: Igali glógyfürdő, Rákóczi tér 30,
Megrendelt szolgáltatás(ok): Egliptom varázs tűztánc show, 30 perc

Álrer,Áxos

FELTÉTELEK:

Megbízott váIIaIja, hogy a szolgáltatást, a fentebb leírt időpontban biztosítja.
Megrendelő váIIaIja, hogy a megrendelt szolgáltatás lebonyolítása ltán a fizetendő teljes összeget
készpénzben a helyszínen teljesíti megbízott részére.
Amennyiben a megrendelő a szerződéssel lekötott előadás megtartásától eláll, és a fellépést
lemondja, úgy köteles a fellépésértjárő tísúeletdíj50% -át, késedelmes lemondás esetén, azaz 48
órán belül a teljes fellépti díjat megtéríteni megbízottrészére.
Megbízott a szolgáItatást csak betegség, baleset illetve nyomatékosan indokolt esetben mondhatja
le, ha a m{isor rajta kívül álló okból nem tudja teljesíteni, ilyen esetben nem tntozikkötbér
megfizetésével.

Ha a fellépésnem kivitelezhető, rossz időjarási viszonyok, eső, viharos széllökések,
programváltozás, stb. esetén a megrendelő köteles a fellépésértjátő tisáeletdíj 100% -át és az
útiköltséget megtédteni megbízoílrészére.
Ha a fellépésnem kiviteleáető, Vis Maior esetén (Előre nem látható, elhártthatatlan külső
körülmény, akadáIy. Például: háboru, természeti katasúrőfa, autó baleset, közlekedésikatasúrőfa,
stb.) úgy egyik fél sem kötelezhető kártérítésre.
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Mnceízorr rörBlBzprrsÉcBI

:

műsor kezdési időpontja után maximum egy őráiga helyszínen tartózkodni.

MncRnNpnló rörnlnzETTSEGEI:

megbízotíat a fellépéspontos helyszínén.

,,TUZVARAZS produkció"

nevet.

EcynB RENDELKEZnspr:

-

Az előadásról maximum 2perc videó felvétel hozhatő nyilvánosságra. Teljes

egészében való
gal vé dett.
Amegbízás csak a fent említett előadás teljesítéséigérvényes.
A szerződés kettő oldalas és két példányban készült, a felek aláírásukkal érvényesítik.
Jelenszerződésből adódó esetleges nézeteltéréseketa felek törekednek arra, hogy egymás
között békésúton rendezzék. Amennyiben felek ezentárgyalása nem vezetne eredményre, a
felek kikötik a Budapesti Központi Kenileti Bíróság, fellebbvitel esetén a Fővárosi Bíróság
kizrárólagos illetékessé gét.
Jelenszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Ptk. rendelkezései irányadóak.
feIhasznáIása szer zői
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A vűson szolcÁlrerÁs nILnNÉRTÉKEI:

Kelt,2018. februar 6.
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