
MÚSORSZERZÓDÉS
Amely létrejótt egyrészról:

v

Obec Zirany
Obecný úrad Žirany č.194 
95174 Slovenská republika 
ičo: 00308706
Kapcsolat:Bencz Aranka +421 903 768 558 
email cím a kôzségi hivatalba: obec@zirany.eu
(a rendezó szervezó alulírott képviselôje, mint Megrendeló), valamint 
Bugyi Zoltán-Szirmai Károly utca 71- 21235 Temerin Vajdaság (Szerbia)
3+2 EGYÚTTES -BUGYI ZOLTÁN -TEMERIN- MOBIL:00-381-63-8826025
(továbbiakban muvész) (továbbiakban megbízott), egyuttesen, a felek megegyeztek az 
alábbi feltételek szerint:
A szerzódés tárgya a 3+2 EGYÚTTES- 90 perces élómíísoros elóadása.
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A fellépés helyszíne: Obec Zirany, Obecný úrad Zirany č.194, 95174 Slovenská republika 
A fellépés idópontja: 2020. július 04. szombat kezdés 20:00 óra
A fellépés tiszteletdíja: Brutto: 2500 €.
Útikôltség: A tiszteletdíj tartalmazza az útikôltséget is.
Kifízetési mód: Átutalás 2020 június 01-ig Bugyi Zoltán bankszámára. ERSTE BANK
Iban: HU69 1160 0006 0000 0000 8128 0904
SWIFT/BIC kód GIBAHUHB
Cím: Széchenyi tér 17, 6720 Magyarország
A megrendeló ôt személyre szállást (***szálloda reggelivel) a fellépés napján kaját és 
iidítóitalokat biztosít. Mellékletben csatoltam a cateringet.
A Felek kôtelezettségei:
1. A Muvész a fenti fellépési helyen és idôpontban, színpadképes állapotban megjelenik, és rnusort ad.
2. A fellépti díjat és az útikôltséget a Megrendeló a helyszínen, egy ôsszegben, készpénzben a 
Muvésznek, vagy megbízottjának fízeti ki.
3. A Megrendeló vállalja, hogy a músor megtartásához biztosít ôltôzót, vagy annak megfeleló 
helyiséget, údítóitalt, étkezést. Az esetleges dedikáláshoz asztalt, széket, rendezói biztosítást.
4. Technikai sziikséglet: minimálisan 5x7m-es fedett színpadot, megfeleló hangosítás 
megvilágítással, valamint a szerzódéshez csatolt technikai rider. /a technikai sziikséglet megfeleló 
biztosítottságát, minóségét a mindenkori turnémenedzser hivatott eldônteni/
5. A Megrendeló kijelenti, hogy a fellépés helyszíne érvényes iizembe helyezési engedéllyel 
rendelkezik, valamint a munkavédelmi és balesetvédelmi kôvetelmények a hatályos jogszabályok 
szerint megfelelnek.
6. A Felek a fellépést a fellépés napja elótt 30 nappal, írásban, kártérítési kôtelezettség nélkul 
lemondhatják.
A szerzódésszegés kôvetkezményei
7. Amennyiben a Muvész saját hibájából egy óránál tôbbet késik, a Megrendeló -  választása szerint 

-  a músor leadását megtilthatja, vagy az útikôltség megfizetése ellenében /lOO.OOOFt/ a músor 
megtartását igényelheti. Ezen esetben a késés miatt a Megrendeló kártérítésre a músor leadásának 
megtiltása esetén sem tarthat igényt. Az egyéb itt nem szabályzott esetekben a Muvész a fellépti 
díjának

50%-ig kôtelezhetó kártérítésre.
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8. Amennyiben a Megrendelö a 3. és 4. pontban leírtaknak nem tesz eleget, vagy a szabadtérre 
szervezett müsort a kedvezôtlen idojárás miatt nein lehet idôben elkezdeni, vagy leadni, a 
Megrendelö köteles a teljes müsor árát a helyszínen megtéríteni.

Amennyiben a Megrendelö a 6. pontban megjelölt idöponton belül lemondja a fellépést, a szerzôdésben 
megjelôlt fellépési tiszteletdíjat köteles a rmívésznek 8 napon belül kifizetni.
9. Az Múvész mentesül a kártérítési kôtelezettség alól, ha a szerzôdésszegést indokolt akadályoztatás 

(betegség, járhatatlan útviszonyok, baleset, müszaki hiba, egyéb VIS MAJOR) okozza.
10. Az eloadás reklámtervét minden esetben kérjük a menedzsmenttel egyeztetni.
11. Az elôadásról videofelvétel csak a menedzsmenttel való írásos egyeztetés szerint tôrténhet!
12. Alapveto technikai igények a 3+2 zenekar élô koncertjéhez:
A zenekar felállása:

• Fôének + Gitár
• Basszusgitár + Vocal
• 2db Szintetizátor + Vocal
• Dob

Színpadi igények
• Stabil színpad, melynek a mérete az 5 tagú zenekar és a sztíkséges technikai berendezések 

részére megfelelö: minimum 5x7 méter alapteriilet és legalább 70 cm magas.
• A dob alá dobogó min. 2.5x2 méter 50cm magas fekete kôrtakarással.
• Szabadtéri rendezvény esetén minden esetben Színpad FEDÉS! ! !

Színpad elrendezés

Kontrol 1: 
Mikrofonok:

Min:5x7m 70 cm magas

M59db
^  Dob

dob dobogó 
min.2.5x2 méter
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Szintetizátor 2db
1 db vokál 

2db di-box
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^  Idb Gitár 

^ l d b  Fôének
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Nézôtér



A Megrendeló biztosítja:
- az elóadó parkolási lehetóségét, gépkocsijának órzését,
- a munkavédelmi elóírások ide vonatkozó elóírásait,
A Felek tudomásul veszik, hogy jeleň megállapodás minden pontja uzleti titoknak minóslil. A 
jeleň szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó rendszabályai az 
irányadóak.

Jogvitás esetekben kikôtik a BUDAPEŠTI VÁROSI BÍRÓSÁG illetékességét. 
Záró rendelkezés:
AZ ALÁÍRT ÉS VISSZAKÚLDEDÓ PÉLDÁNYOKRA KÉRJÚK A TECHNIKAI BEÁLLÁSI 

ÉS ELÓADÁSIIDÓPONTOK FELTÚNTETÉSÉT!
Az alábbi dátumtól számított 7 NAPON beliil az aláírt szerzódést kérjiik Emailben 
visszakiildeni, az eredeti szerzódés egy példányát postai úton megkiildeni, ellenkezó esetben 
szerzódésiinket tárgytalannak tekintjuk.

Temerin

Erre a címre kell postázni a szerzódést:

Bugy i Zoltán 3+2 egyuttes 
vezetóje, menedzsere Szirmai 
Károly 71 21235 Temerin 
SZERBIA VAJDASÁG

w w w .3plusz2.hu

http://www.3plusz2.hu

