
Megállapodás félplayback műsor megtartásáról 

mely köttetett a KREDENC Együttes (képviseletében: Mismás Attila, 8808 Nagykanizsa, Herkules u. 50. , 64664833-
1-40), mint Fellépő, és 

Beloiannisz Község Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. ,15727110-2-07) 

képviseletében Papalexisz Kosztasz polgármester 

mint Megrendelő között az alább feltételek mellett: 

1.  A Fellépő vállalja, hogy 2020. Május. 01. -én, 18:30 órától 60 perces félplayback műsort szolgáltat a következő 
helyszínen: 
 

Majális - Beloiannisz, Sportpálya (2455 Beloiannisz, Sport köz 1.)  
Kontakt: Balla Erika  06 70 381 1978 

 
Előre ki nem számítható műszaki hiba, baleset, vagy járhatatlan útviszonyok esetén csúszás lehetséges a kezdési 

időpontban! (baleset, köd, jég, hó, egyéb akadályoztatás, stb.) 

Műsor ára:  210 000Ft + 0% Áfa azaz Kettőszáztízezer Forint, mely az útiköltséget is tartalmazza! 
 

2. A Megrendelő vállalja, hogy a tiszteletdíjat a Fellépő részéről kiállított készpénzes számla ellenében, a műsor 
megkezdése előtt, a helyszínen kifizeti. 

3. A Megrendelő feladata gondoskodni a megfelelő technikai feltételekről (színpad, öltöző, helyszínek megfelelő 
teljesítményűhangtechnika, legalább két fő rendező személyzet, parkoló) 

4. A Fellépő vállalja, hogy a fellépés megkezdése előtt legalább 15 perccel megfelelő öltözékben, fellépésre alkalmas 
állapotban a helyszínen megjelenik. 

5. Mindkét félnek jogában áll az előadást megfelelő indokkal lemondani. A lemondást a Fellépő abban az esetben 
tudja elfogadni, ha annak bejelentése legalább a fellépés előtt 21 nappal írásban megtörténik. 14 napon belüli 
műsorlemondás esetén a fellépti díj 50%-át, 72 órán belül valamint a helyszínen történő lemondás esetén, illetve 
időjárási körülmények (pl. eső) és a hiányos technikai szolgáltatások miatt elmaradt műsor esetén, a szerződésben 
rögzített összeg kerül kifizetésre. 

6. A Megrendelő feladata a propaganda, és a közönségszervezés munkája. Amennyiben az előadáson a közönség nem 
a megfelelő létszámmal van jelen, a műsor teljes árát ebben az esetben is ki kell fizetni!  

7. A felek vitás kérdések előfordulása esetén kölcsönös megoldásra törekszenek. Az itt nem szabályozott kérdésekben 
a PTK idevonatkozó jogszabályai az irányadóak. Vitás esetekben a Fellépő lakóhelye szerinti bíróság illetékességét 
kötik ki. 

8. E megállapodást a szerződő felek a megrendelő 2020. február. 03. napján tett igénylése alapján teszik meg. 
 

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá! 

                                           
………………………………………        …………………………………………. 
        Kredenc együttes képviselője            Megrendelő 
 
Nagykanizsa, 2020-02-03. 

Kérjük a szerződést aláírva visszaküldeni! 
Postacím: Mismás Attila H-8808 Nagykanizsa, Herkules u. 50. , e-mail: info.kredenc@gmail.com 


