UMOWA

O DZIEŁO

Zawarta w ......................................, dnia .............................. ,
Pomiędzy: .....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ........................................................ zwanym dalej „ORGANIZATOREM”
a
Jarosławem Drażewskim, zamieszkałym: ul. Bączkowskiego 34 / 7, 64-000 Kościan
(PESEL 61052100834 NIP 698-120-99-25 [Urząd Skarbowy Kościan, ul. Młyńska 5]), zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
WYKONAWCA jest upoważniony do zawierania umów, dotyczących występów zespołu Jaromi zez Ekom,
którego każdy utwór zawiera elementy improwizacji, w związku z czym każdy jego koncert jest dziełem niepowtarzalnym.
§ 1.

1. ORGANIZATOR zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania występ artystyczny - koncert zespołu
„Jaromi zez Ekom“, dnia ........................... godz. ....................................
2. Dokładne miejsce imprezy ............................................................................................................................
§ 2.

1. Za wykonanie zlecenia WYKONAWCA otrzyma od ORGANIZATORA honorarium w wysokości:
.......................... zł netto (słownie: ......................................................................... zł).
ORGANIZATOR według obowiązujących aktualnie stawek procentowych dolicza do kwoty netto
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą odprowadza do Urzędu Skarbowego.

2. Honorarium netto wypłacone zostanie:
Gotówką przekazaną bezpośrednio
na ręce WYKONAWCY
po wykonaniu koncertu.

Przelewem w terminie 2-tygodniowym
po koncercie na konto WYKONAWCY:
09 1140 2004 0000 3902 4169 3399

(w powyższej ramce zaznaczyć krzyżykiem właściwy sposób wypłaty wynagrodzenia)
§ 3.

1.
2.
3.
4.

ORGANIZATOR zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt:
Sceny wraz z oświetleniem, umożliwiającej zespołowi swobodne realizowanie koncertu.
Aparatury nagłaśniającej, w tym: 3 monitory odsłuchowe, 3 mikrofony wokalne, oraz realizatora dźwięku.
Zadaszenia/plandeki nad głowami wykonawców - w przypadku tzw. imprezy plenerowej, umożliwiającego
realizację koncertu także w przypadku deszczu (lub alternatywnego miejsca koncertu).
Garderoby (z WC) lub innego odpowiednio zabezpieczonego pomieszczenia w pobliżu sceny.
§ 4.

WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić:
1. Występ estradowy o czasie łącznym: ................. min.

2. Dowóz artystów i instrumentów muzycznych.

§ 5.

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez ORGANIZATORA lub WYKONAWCĘ, strona odstępująca zapłaci
drugiej stronie 50% kwoty wymienionej w § 2 niniejszej umowy; chyba, że odstąpienie nastąpiło w wyniku
zdarzeń losowych takich jak: nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa (pożar, powódź, huragan).
§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku przekazu pocztą, strona otrzymująca jednostronnie podpisane egzemplarze umowy jest
zobowiązana w ciągu 10 dni odesłać podpisany przez nią egzemplarz umowy – pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Umowa zawiera jeden załącznik – rider techniczny – dostępny na stronie: http://jaromi.com/eka/rider.pdf
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