
Fellépési szerződés 

amely létrejött az alábbi felek között: 

Megrendelő: Obec Vel'ky K y r - Nagykér Község, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Vel'ky Kyr, 
adószám: 2020416310 
képviseli: Ing. Valaska Judit polgármester 

Műsorszolgáltató: BODITALK KFT, 1205 Budapest, Köteles u. 5, 
Adószám: 13164311-2-43 
Képviseli: Varga Gusztávné ügyvezető 

1. A Műsorszolgáltató gondoskodik: 

Fellépő: Bódi Guszti és Margó - a műsor hossza 40 perc 
Helyszín helyszíne és időpontja: Vel'ky Kýr (Nagykér) kultúrpark, 2018. július 21 

23,00 órai kezdettel 

2. A Megrenelő gondoskodik: 

A műsor megtartásához szükséges hang- (3.000 Watt) és fénytechnikáról, a Müsorszlgáltató 
rendelkezik saját mikrofonnal és lejátszóval. A megrendelő gondoskodik megfelelő méretű 
(minimum 4x6m) színpadról, szabadtéri rendezvény esetén a színpad biztonságos, 
csapadékmentes fedéséről (vagy fedett helységről), mivel a rendezvény rossz idő esetén is 
lebonyolításra kerül (esőnap nincs). Eső esetén, amennyiben a színpadfedés nem megfelelő és 
nem biztosítja a „száraz" színpadot, így a Műsorszolgáltató nem köteles a műsort megtartani, 
azonban jogosult a teljes műsorszolgáltatási díjra. 
Biztosítja, hogy a műsorban fellépő művészek a meghatározott fellépési helyen és időben 
a műsort előadhassák. Biztosít öltözőt vagy annak megfelelő helységet. 
Gondoskodik megfelelő minőségű és mennyiségű személyzetről, akik a műsor ideje alatt 
a színpadnál tartózkodnak. 
A megrendelő kijelenti, hogy a műsor megtartásához szükséges hatósági és egyéb 
engedélyekkel rendelkezik. Szavatolja, hogy a műsor helyszíne a munka-és balesetvédelmi 
követelményeknek megfelel. 

3. Megbízási díj: 

A Megrendelő az 1. pontban írt szolgáltatás fejében a következő műsorszolgáltatási díjat fizeti: 
bruttó 1.800 euró útiköltséggel együtt. A műsor díja nem bevételfüggő, minden esetben 
megilleti a Műsorszolgáltatókat függetlenül attól, hogy az nyereséges vagy veszteséges -e 
a Megrendelő számára. A megbízási díj készpénzfizetési számla esetében kerül kifizetésre a 
műsor megkezdése előtt. 

4. A szerződés felmondása: 

A szerződést a felek a műsort megelőző 21 napig mondhatják fel. Amennyiben a Megrendelő 
a műsotr ezen határidőn belül mondja le, úgy köteles a műsorszolgáltatási díj 50%-át, 7 napon 
belüli, vagy helyszínen történő lemondás esetén pedig a teljes díjat a Műsorszolgáltatónak 
kifizetni. 



A Műsorszolgáltató - amennyiben a műsort megelőző 21. npon belül mondj le a fellépést, úg 
köteles megtérítenia a Megrendelőnek azt a kárát, amely a fellépés lemondásával és új fellépő 
keresésével keletkezett. 

5. Egyéb rendelkezés: 

A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásunkra jutott valamennyi tényt, 
körülményt és információt kötelesek bizalmasan kezelni és azokat úgy megőrizni, hogy 
harmadik illetéktelen személy arról tudomást nem szerezhet. Amennyiben ezen 
kötelezettségüket megszegik, úgy szerződésszegést követnek el és a sértett fél a szerződés 
felmondásával vagy anélküli kártérítést követelhet. 
A titoktartási kötelezettség a szerződő feleket és a szerződés megszüntetését követően is 
terheli, de ezen túlmenően a szerződő felek kötelesek tartózkodni minden olyan 
magatartástól, amely a másik fél jogos gazdasági értékét sértené vagy veszélyeztetné. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

A szerződő Felek jelen szrződésből származó esetleges jogvitájuk rendezésére, a Megrendelő 
a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Felek szerződést - annak eleolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, Nagykér, 2018. 7 .19 

Megrendelő Műsorszolgáltató 


