
UMOWA IMPREZY

Umowa zawarta w dniu .........................., w Olsztynie.

Impreza .........................w dniu .................. adres lokalu...............................................r.
Umowa  zawarta  pomiędzy  Michałem  Pieńkowskim  zwanym  dalej  -  Zleceniobiorcą  
a  Imię  ........................................  i  Nazwisko...............................................
adres:  ....................................................................................................................  zwanego w dalszej
treści  umowy  -  Zleceniodawca.  Jako  Zleceniobiorca  zobowiązuję  się  do  oprawy  muzycznej  i
prowadzenia ........................... w dniu ............................ od godz.......do godz...........

Zleceniobiorca jest zobowiązany:

 dostarczyć, zamontować sprzęt muzyczny, zdemontować 
 oświetlenie led Par, głowy ruchome 2szt. i nagłośnienie.
 mikrofon bezprzewodowy, konsoleta, okablowanie, laptop
 zlecenia nie ujęte w niniejszej umowie podlegają dodatkowej opłacie

W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego zadatek przepada 
Zleceniodawca jest zobowiązany

 zapłaci  za  wykonanie  usługi  gotówką  ....................  zł  w  dniu  wykonania  usługi,  przed
rozpoczęciem imprezy lub do godz. 22:00. 

W przypadku nie wykonania formalności z Zleceniobiorcą ma prawo zakończyć usługę o
godz. 22:00

 przygotują na nośniku pendrive, listę piosenek do odtwarzania na imprezie,
 nie ma pobierania piosenek z internetu przez dj-a
wpłaci zadatek 500 zł w dniu podpisania umowy
 zapewni bezpłatnie 2 posiłki i napoje w trakcie trwania imprezy
w przypadku braku prądu nie z winy prowadzącego, impreza nie będzie przedłużona
 gdy dojdzie do uszkodzenia sprzętu muzycznego w trakcie trwania imprezy przez osoby

uczestniczące  na  imprezie,  zleceniodawca  zobowiązany  jest  ustalenie  osoby,  która
zniszczyła sprzęt muzyczny

 po zakończeniu imprezy z zgodnie z umową, kolejna godzina grania to 200zł

Wszelkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  zachowania  formy  pisemnej.  W  sprawach  nie
uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory, mogące wynikać z
realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi, po wyczerpaniu drogi wzajemnego, życzliwego porozumienia.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZLECIENIODAWCA:
Imię i Nazwisko:
Adres:
e-mail:
Tel. kom:
ZLECENIOBIORCA:
DJMichał Mazury
Michał Pieńkowski
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 6/67
www.djmazury.pl
e-mail: michalpien@poczta.onet.pl
Tel. kom. 505-299-55

UWAGI:


