#Artgostudio

Договір
про надання послуг музичного гурту “
м. ____________
П.П.

#Artgostudio ”
«___» __________ 201__р.

, іменований надалі «Виконавець», що представляє музичний гурт

і __________________________, іменована (-ий) в подальшому «Клієнт», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. «Виконавець», здійснює музичне оформлення свята ( весілля, банкету, корпоративу, тощо… ) за
завданням «Клієнта», на умовах та у відповідності з даним Договором.
2. Права та обов’язки
2.1. «Виконавець», якісно і сумлінно виконує взяті на себе обов'язки, передбачені даним договором.
2.2. «Клієнт», зі своєї сторони зобов'язаний забезпечити «Виконавцю», усі необхідні умови для надання
послуг музичного оформлення, обмежити втручання третіх осіб, присутніх при виконанні обов'язків,
передбачених даним договором.
2.3. В обов'язки «Клієнта», входить організація і оплата послуг, які надав «Виконавець».
2.4. Музичне оформлення свята також може здійснюватися третіми особами (гості, члени сім'ї та ін.) за
умови, що вони не перешкоджають «Виконавцю», виконувати свої обов'язки.
2.5. «Виконавець», не несе відповідальності за послуги, що надаються третіми особами (наприклад: гості,
члени сім'ї та ін.).
3. Вартість надання послуг та порядок розрахунків
3.1. Загальна вартість послуг, що надаються за даним договором складає _____________$
3.2. У день підписання даного Договору «Клієнт», зобов'язаний сплатити завдаток в розмірі 25% -30% від
суми даного договору, і складає _________$
Завдаток є гарантією резервування «Клієнтом», дати даного замовлення та надання послуг в день і в
обсягах, передбачених даним договором.
3.3. Повний розрахунок за даним договором здійснюється в день надання послуг не пізніше 22:00 год.
поточного дня, в тій грошовій одиниці, яка погоджена двома сторонами, та фіксується в даному договорі, і
складає _________$
3.3.1. Повний розрахунок «Клієнта» з «Виконавцем», фіксується М.П. та підписами обох сторін на
титульній сторінці даного Договору.
3.4. У разі порушення «Клієнтом», умов п. 3.3. даного Договору (відмова від повного розрахунку за надані
послуги) «Виконавець», має право зупинити свою роботу (надання музичного оформлення, проведення,
тощо…) до повного розрахунку «Клієнта».
3.5. Додаткові витрати – транспорт, доїзд до місця проведення свята, (якщо доїзд складає більше 50 км. від
постійного місця-знаходження музичного колективу, харчування та ін.) компенсуються «Клієнтом»,
додатково або організовується власними силами та засобами, за додаткову оплату.

4. Обсяг послуг
4.1. Пакет наданих «Виконавцем», послуг включає в себе:
- музичне оформлення свята за завданням «Клієнта», з __________ до __________;
- проведення свята (тамадування) за завданням «Клієнта», з __________ до __________;
4.2. Дата і місце надання послуг - _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.3. У разі надання послуг протягом більше ніж 3 годин, «Клієнт», зобов'язаний надати «Виконавцю», час і
можливість для приймання їжі та відпочинку тривалістю не менше 30 хвилин.
5. Зміна умов надання послуг
5.1. У разі змін часу (і / або місця) надання послуг, «Клієнт», зобов'язаний повідомити «Виконавця», в
електронному вигляді на (artgostudio@gmail.com) про всі зміни, не пізніше 7 днів, що передує даті надання
послуг, з подальшим обов'язковим повідомленням по телефону в такі ж терміни.
5.1.1. Своєчасно повідомлений щодо змін про час і / або місце проведення музичного оформлення
«Виконавець», зробить все можливе, щоб надати послуги якісно і в повному обсязі. У разі, якщо такі зміни не
дозволяють «Виконавцю», якісно надати передбачені даним договором послуги, «Виконавець», може
відмовитися від надання послуг із збереженням завдатку.
5.1.2. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про зазначені вище зміни звільняє «Виконавця», від
відповідальності за ненадання чи неповне надання послуг.
6. Форс-мажор
6.1. Якщо «Виконавець» з тих чи інших причин не може надати свої послуги «Клієнту», погоджені даним
договором, то «Виконавець» зобов’язується негайно повернути «Клієнту» завдаток у повному обсязі.
6.2. Якщо «Клієнт» з тих чи інших причин (дата весілля переноситься на невизначений термін, весілля
скасовується, і т.д.) хоче розірвати даний договір, в такому випадку завдаток «Клієнту» не повертається.
7. Вирішення спорів
7.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, будуть
вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони передають їх на розгляд у
судовому порядку.
8. Додаткові умови
8.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання всіх
умов, що зазначені в умовах цього договору.
8.2. У разі пошкодження майна «Виконавця», (музичних інструментів, музичної та світлової техніки,
тощо...), «Клієнтом» або третьою стороною (гості, запрошені артисти і т.д.), «Клієнт» несе повну фінансову
компенсацію по ремонту, або відшкодуванню пошкодженого майна «Виконавця», яке не підлягає ремонту.
8.3. У частині, неврегульованою цим Договором, відносини сторін будуються відповідно до чинного
законодавства.
8.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, по одному для кожної сторони, що
мають однакову юридичну силу.
9. Реквізити сторін
«Клієнт»

«Виконавець»

П.І.Б_____________________

П.І.Б______________________

тел:__________________

тел: +380979231331

___________

___________

Підпис

Підпис

М.П.

Прайс-лист Музичного гурту #Artgostudio
Весілля стандарт: від 800$
- робота музичного колектива;
- професійне звукове та світлове оформлення танцювального майданчика;
- власний доїзд;
- без проведення;
- з проведенням + 500$;
- якщо за межами Львова + доїзд;

Виїзна церемонія росписки:
- ведуча, ведучий церемонії 200$;
- живе музичне оформлення церемонії (скрипка-гітара; скрипка-баян; скрипка-акордион; скрипкаклавішні) 200$;
- якщо за межами Львова + доїзд;

Корпоративна вечірка: від 800$
- робота музичного колектива;
- професійне звукове та світлове оформлення танцювального майданчика;
- власний доїзд;
- без проведення;
- з проведенням + 500$;
- якщо за межами Львова + доїзд;

Дні народження, Ювілей:
- робота музичного колектива, 1-а година 100$;
- професійне звукове та світлове оформлення танцювального майданчика;
- власний доїзд;
- без проведення;
- з проведенням + 500$;
- якщо за межами Львова + доїзд;
Музичний гурт #Artgostudio в обов’язковій формі складає з клієнтом Договір про надання послуг.
Деталі Договору читайте на нашому сайті http://www.artgostudio.com.ua

