UMOWA
Zawarta w dniu …………………... r., w …………………..,
pomiędzy ................................................. ..........................................................................................,
Zamieszkałym w :……………………………………………………………………………………..,
Nr dokumentu tożsamości:…………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a zespołem muzycznym TheMoll, reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzycznej zabawy weselnej
organizowanej przez Zamawiającego w dniu …………………….. w godzinach wg. załącznika.
§2
Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ………………. zł, pomniejszone o wpłacony zadatek z § 3, płatne
gotówką, niezwłocznie po wykonaniu umowy.
§3
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości 1000 zł na poczet
wykonania umowy, który zostanie wpłacony na konto …………………………………………...
nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.
§4
Każdej ze stron przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w
wysokości połowy stawki, z którego może skorzystać do …………….. dni przed dniem wesela.
Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne, gdy zostało złożone równocześnie z zapłatą odstępnego.
§5
Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie,
według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu.
§6
Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio i oświetlenie.
§7
Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem
niniejszej umowy, w tym w szczególności wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię
elektryczną, opłaty parkingowe.
§8
W przypadku nie wywiązania się z § 5 niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest
zapłacić karę umowną w wysokości połowy wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego.

§9
Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy
oraz zespołu muzycznego do obsługi muzycznej w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej
mu wywiązanie się z umowy. Jednakże, Zamawiający nie ma obowiązku zawrzeć umowy z
osobami wskazanymi przez Wykonawcę, o których mowa wyżej.
§ 10
Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu
powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu.
§ 11
1. Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie
stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony .
2. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli
jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
§ 12
W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu posiłek jak wszystkim
biesiadnikom.
§ 13
Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień
umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia
właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Wykonawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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