MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
a Minta Általános Iskola
Székhely: 1234 Budapest, Iskola tér 1.
Képviseli: Dr. Vezető Erika
- mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről:
a Nyitott Kör Egyesület
Székhely: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 13. III/10.
Adószám: 18718616-1-13
Képviseli: Meszlényi-Bodnár Zoltán
- mint megbízott között (a továbbiakban: Megbízott)
között alulírott napon az a alábbi feltételek szerint:
1.

A szerződés tárgya:

1.1

Megbízó felkéri Megbízottat, hogy Megbízó intézményében a … című előadással
………….-án 10 órai kezdéssel fellépjen.

Megbízott a felkérést elvállalja.
1.2.
Felek rögzítik, hogy a fellépés időtartama: 90/180 perc, a beállás és próba ideje: a
mindenkori kezdés előtt egy órával. Helyszíne: Minta Általános Iskola (1234 Budapest, Iskola tér
1.) területén a Megbízó által kijelölt, a Megbízott képviselőjével előzetesen egyeztetett térben.
2.

Megbízott kötelezettségei:

2.1.
Megbízott köteles jelen megállapodás 1.2. pontjában rögzített időpontban a fellépés
helyszínén megjelenni, és legjobb tudása szerint a megrendelt produkciót bemutatni, megbízást az
elvárható legmagasabb szakmai színvonalon ellátni.
uda
2.2.
Megbízott köteles az előadás kezdetét egy órával megelőzően a helyszínen megjelenni, és
az előadás zavartalan lebonyolításához szükséges előkészületeket megtenni.
2.3.

Megbízott a terem használatáért terembérleti díjat nem fizet.

2.4.

Megbízott fél értékesíti a belépőjegyeket az előadásra.

3.

Megbízó kötelezettségei:

3.1.
Megbízó vállalja, hogy a diákok körében az előadást meghirdeti, az előadásra a közönséget
megszervezi és koordinálja, a Megbízott által adott arculati segédanyagot, prospektust,
szóróanyagot jól látható helyen elhelyezi.
3.2
Megbízó biztosítja az előadás lebonyolításához szükséges hang- és fénytechnikát, a
Megbízott számára megfelelő méretű és felszereltségű, zárható öltözőhelyiséget, ahol található
zuhanyzó, asztal és szék, valamint toalett.
3.3
Megbízó köteles biztosítani Megbízott számára a helyszínre gépkocsival történő
akadálytalan bejutást és parkolást.
3.4.

Megbízó segíti a diákok beléptetését és a jegyek ellenőrzését.

4.

Megbízási díj:

4.1.
Meghívó fél az 1.1 pontban rögzített előadásért megbízási díjat nem fizet, viszont
hozzájárul, hogy Meghívott fél a gyermekek és diákok részére az előzetesen meghirdetett árnak
megfelelően saját jegyértékesítő munkatársai segítségével közvetlenül jegyértékesítést végezzen.
5.

Vegyes rendelkezések:

5.1.

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az előadás bemutatásával teljesül.

5.2.
Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésén alapuló írásbeli szerződéssel
módosítható.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, ………………..

Minta Általános Iskola
Dr. Vezető Erika
Megbízó

Nyitott Kör Egyesület
Meszlényi-Bodnár Zoltán
Megbízott

