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Umelecké vystúpenia na kultúrnych podujatiach v exteriéri

Účelom tohto interného predpisu je stanovit' jednotné pravidlá pre urnelecké vystúpenia na
podujatiach organizovaných Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves (d'alej len ,,Mestská
čast"), ktoré sa konajú v exteriéri, najmá na Karloveskom majálese a Karloveských hodoch
(d'alej len ,,podujatia?).
Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Umelecké vystúpenia na podujatiach upravené touto smernicou budú uskutočňované na
základe riadne schválenej objednávky v zmysle príslušných pravidiel Mestskej časti.

2. Účinkujúci prijatím objednávky súhlasí s pravidlami pre uínelecké vystúpenia, ktoré sú
stanovené touto smernicou. Ďalšie individuálne podmienky móžu byt' stanovené priamo
v textovej časti objednávky.
3. Za vyhotovenie objednávky a jej následnú realizáciu zodpovedá vedúci Oddelenia kultúry
miestneho úradu Mestskej časti.
Čl. 2
Práva a povinnosti umelca

1. Umelec na vlastné náklady zabezpečí:

a) vystúpenie v dohodnutej dÍžke trvania
b) dopravu na miesto vystúpenia pre všetkých účinkujúcich
2. Umelec je povinný dostavit' sa na miesto konania vystúpenia najneskór 30 minút pred jeho
začiatkom.

3. Umelec má právo vystúpenie zmšit' vo zvláštnom odóvodnenom prípade, ako napríklad
choroba, úraz, úrnrtie v rodine a závažné súkromné d«'vody. V takom prípade nevzniká
žiadnej strane nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Dóvod zmšenia vystúpenia však
musí byt' riadne a bez meškania vydokladovaný.
4. V prípade, že umelec zruší vystúpenie z iného dóvodu ako je uvedený v odseku 3, má
Mestská čast' nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré jej týrn vznikli.
Čl. 3
Práva a povinnosti Mestskej časti
1. Mestská čast' na vlastné náklady zabezpečí:
a) priestory na usporiadanie koncertu akompletné technické zabezpečenie koncertu
(svetlo, zvuk),
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b) prítomnost' miestneho kvalifikovaného technika aelektrikáraod predpokladaného
príchodu i do ukončenia koncertu skupiny v deň konania koncertu,
c) bezpečnostnú službu avšetky náležitosti potrebné pre zabezpečenie hladkého
a bezproblémového priebehu koncertu na javisku a počas pobytu v zákulisí,
d) propagáciu vystúpenia v lokálnych a dohodnutých médiách a prostredníctvom
dostupných kanálov.
2. V prípade záujmu umelca mu bude zdarína poskytnutý osvetlený priestor na umiestnenie
stánku s predmetmi ako sú tričká, CD a DVD nosiče, odznaky a pod.
3. Mestská čast' má právo najneskór 3 dni pred uskutočnením podujatia zmšit' vystúpenie na
základe nepriaznivej meteorologickej predpovede. Vtakomto prípade urnelcovi vzniká
nárok na úhradu 20% alikvotnej časti dohodnutej odmeny uvedenej v objednávke.
4. V prípade zrušenia vystúpenia inak než podraodseku 3 umelcovi prináleží nárok na
úhradu 50 % dohodnutej odmeny za vystúpenie uvedenej v objednávke.
5. V prípade zmšenia podujatia, v rámci ktorého sa malo vystúpenie uskutočnit', sa postupuje
primerane podra odsekov 4 a 5.
6. Postup podra odsekov 3 až 5 sa nepoužije v prípade, ak je podujatie, v rárnci ktorého sa
podujatie malo uskutočnit', zmšené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. V takomto
prípade nárok umelca na vyplatenie dohodnutej odmeny za vystúpenie zaniká. Rovnako
nevzniká žiadnej strane nárok na úhradu vzniknutých nákladov.

Čl. 4
Záverečné ustanovenie

Tento interný predpis nadobúda účinnost' dňom 24. 4. 2017.

Dana Čahojová
starostka
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