
Smlouva o krátkodobém pronájmu prostor Music boat Kamina

Pronajímatel:

RIVER TRIP s.r.o.
zastoupený: majitelem Jaroslavem Wetterem
se sídlem: K dálnici 1395/13a, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
IČ: 24121851
DIČ: CZ24121851

a

Nájemce:

uzavírají dle občanského zákoníku a za podmínek dále stanovených tuto smlouvu o
krátkodobém pronájmu nebytových prostor

1. Pronajímatel pronajme nájemci prostory Kamina Boat
(dále také “MBK”)

Podpalubí s rozloženou kapacitou: 60 míst k sezení
60 míst ke stání,

nebo s kapacitou 120 míst  ke stání

Horní palubu

Název akce:

Typ akce:

Datum akce:

Přístup do prostor: Čas vyklizení sálu:

Začátek akce: Čas ukončení akce:

Uspořádání: kombinované- sezení/stání X stání

2.  Finanční ujednání

2.1 Záloha:
Nájemce uhradí při podpisu smlouvy o krátkodobém pronájmu zálohu ve výši 1000Kč

2.2 Úhrada:
Nájemce uhradí pronajímateli nájemné a úhrady za služby, v hotovosti v daný den pronájmu prostor,
nebo na základě faktury, kterou vystaví MBK, do 14 dnů po skončení uvedené akce.



2.3 Výše účtované částky:
za pronájem prostor včetně služeb, techniků a provozního pracovníka:

Celkem:

3.  Povinnosti nájemce

3.1 Nájemce je povinen určit hlavního pořadatele staršího 18 let.

3.2 Nájemce se zavazuje, že škodu, která byla na majetku SCT způsobena v době sjednaného
pronájmu jím, nebo návštěvníky jím uskutečněné akce, nebo osobami, které pro něho akci
zajišťovaly, nahradí v plném rozsahu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku nejpozději do 3
měsíců od data vzniku škody.

3.3 Nájemce prostřednictvím pořadatele odpovídá za zachování pořádku obvyklého pro obdobné
akce. Dojde-li k jeho narušení a k obnovení nepostačí síly pořadatele, je pronajímatel oprávněn
požádat o zásah městskou policii nebo Policii ČR.

3.4 Nájemce je povinen uposlechnout pokynů provozního zaměstnance MBK.

3.5 Pokud nájemce užívá prostory MBK pro konání akce, při které je užito děl, jejichž provedení
podléhá autorským právům k dílům hudebním, literárním či divadelním, filmovým a dalším, je
povinností nájemce zaslat Žádost o svolení k užití děl příslušnému správci autorských práv a uhradit
stanovené poplatky (OSA, Intergram, Dilia apod.).

4. Veškeré občerstvení v prostorách MBK zajišťuje výhradně MBK. Provozovatel: RIVER TRIP s.r.o. K
dálnici 1395/13a, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

5. Přítomnost technika MBK je vždy nutná, pokud bude při akci použito jakékoliv elektrické zařízení,
jeviště nebo FOH.

6. Jiné požadavky

6. 1. Nájemce byl seznámen s tím, že v prostorách MBK platí zákaz konzumace donesených
potravin a pití – bez ohledu na to, zda alkoholického. Za dodržení tohoto ujednání zodpovídá hlavní
pořadatel akce.



7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským
zákoníkem.

7.2 V případě změny obecně platných předpisů, která by měla vliv na obsah některých ustanovení
této smlouvy, zavazují se smluvní strany provést příslušné změny či úpravy smlouvy.
7.3 Smluvní strany se zavazují řešit všechny náležitosti vyplývající z této smlouvy i případně vzniklé
nesrovnalosti v duchu vzájemné spolupráce.

7.4 Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních
stran.

7.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva může být okamžitě zrušena jednou ze smluvních stran pouze v případě, že druhá smluvní
strana porušila hrubým způsobem ujednání této smlouvy, nebo v případě, že se na zrušení smlouvy
obě smluvní strany vzájemně dohodnou.

7.6 V případě, že by byla akce znemožněna v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události,
ležící mimo smluvní strany (např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod.), mají obě
smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez nároku na finanční úhradu škody.

7.7 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nájemce a jedno
pronajímatel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7.8 Tato smlouva obsahuje jednu přílohu přílohu – Rozsah služeb v ceně pronájmu.

V Praze, dne:

za pronajímatele ………………………… za nájemce……………………………



Rozsah služeb v ceně pronájmu sálu

ZVUK:

Ceny pronájmu sálu zahrnují:
● ozvučení mikrofonů, jednotlivých nástrojů, hudby z mediálních přehrávačů
● základní úpravy zvukových nahrávek
● odposlechový systém adekvátní k povaze akce.
● Ozvučení hudebních skupin

Ceny pronájmu sálu nezahrnují:
● složitější střihové a masteringové práce, nahrávání, použití menších mobilních aparátů apod.

SVĚTLA:

Ceny pronájmu sálu zahrnují:
● scénické nasvícení prostoru adekvátní k charakteru akce
● změny světelných nálad v průběhu akce dle požadavků objednatele (je-li to v možnostech

místní techniky)
● Složitější nasvícení prostoru
● Užití mlhostroje

Ceny pronájmu sálu nezahrnují:
● použití dalších světel, které nejsou v inventáři.

VIDEO:

Ceny pronájmu sálu zahrnují:
● projekce na malé stativové plátno
● odbavení přinesených videí, prezentací, fotografií a jejich základní úpravy nutné pro správné

zobrazení

Ceny pronájmu sálu nezahrnují:
● použití dalších promítacích pláten a projektorů
● střihové práce, formátování videa apod.

PODIUM:

Ceny pronájmu sálu zahrnují: podium o rozměrech 5x4m


