Umowa o poprowadzenie zabawy weselnej
Zawarta w dniu ……………………… 2017 r. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………
…….. w dalszej treści niniejszej umowy ORGANIZATOREM,
a
Krzysztofem Piotrowskim zamieszkałym w Zakopanem przy
ul……………………………………………………….zwanym w dalszej treści
niniejszej umowy PROWADZĄCYM.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest poprowadzenie przez Prowadzącego dla
organizatora zabawy weselnej (zwanej w dalszej części umowy USŁUGĄ) w dniu
…………………….
Rozpoczęcie zabawy weselnej, o której mowa w ust. 1 odbędzie się
……………………..

o

godz.

………..,

a

zakończenie

………………………………………. o godz. 6.00.

§2
Za wykonanie usługi, o której mowa w §1 Organizator zapłaci Prowadzącemu
wynagrodzenie w wysokości…………………………………………………………….
Koszty dojazdu ponosi Prowadzący.

§3
Wynagrodzenie, o którym mowa w §2 ust. 1 zostanie dokonane Organizatora w dwóch
ratach.

Pierwszą ratę w wysokości ……………………. zł Organizator zapłaci Prowadzącemu
w dniu podpisania umowy. Druga rata w wysokości ……………………… zł
zapłacona zostanie przez Organizatora po wykonaniu Usługi przez Prowadzącego
w dniu ……………………………. do godz. 6.00.

§4
Prowadzący zobowiązuje się poprowadzić zabawę weselną, na co składać będą się
następujące elementy:
zapewnienie obsługi DJ’a wraz z nagłośnieniem oraz oprawą świetlną
uroczyste rozpoczęcie zabawy weselnej,
przywitanie gości,
prowadzenie konkursów oraz zabaw,
prowadzenie oczepin i całej zabawy weselnej według programu ustalonego z
Organizatorem,
dbanie w porozumieniu z Organizatorem o właściwy przebieg zabawy weselnej,
dołożenie wszelkich starań, aby goście uczestniczący w zabawie weselnej byli
zadowoleni z jej przebiegu.
Organizator zobowiązuje się:
Udostępnić Prowadzącemu salę przeznaczoną na zabawę weselną przynajmniej na trzy
godziny przed planowanym rozpoczęciem zabawy weselnej.
Zapewnić Prowadzącemu dostęp do zasilania przez cały czas trwania zabawy
weselnej,
Zapewnić Prowadzącemu wyżywienie w czasie wykonywania Usługi na terenie sali
przeznaczonej na zabawę weselną.
Prowadzący może nie wywiązać się z czynności opisanych w ust. 1 wyłącznie w
przypadku, gdy Organizator nie zapewni odpowiedniej sali na zabawę weselną.

§5
Strony postanawiają ustanowić następujące kary umowne:

Jeśli Organizator nie wykona postanowień umowy zawartych w § 4 ust. 2 pkt. 2.3,
Organizator zapłaci Prowadzącemu karę w wysokości 2000 zł.
Jeśli Organizator zerwie podpisaną umowę, zrezygnuje z usług Prowadzącego przed
rozpoczęciem zabawy weselnej lub nie zapewni odpowiedniej sali, o której mowa w §
4 ust. 3, Organizator zapłaci Prowadzącemu karę w wysokości wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1.
Jeżeli z winy Organizatora lub umyślnego działania gości Organizatora uszkodzeniu
lub zniszczeniu ulegnie sprzęt Prowadzącego potrzebny do prowadzenia zabawy,
Organizator zobowiązuje się do zapłacenia za powstałą szkodę na podstawie wyceny
dokonanej przez podmiot zajmujący się naprawą takiego sprzętu.
Strony wykluczają prawo dochodzenia innych należności pieniężnych niż określonych
w niniejszej umowie, w § 3 ust. 3 oraz w §5. ust. 1.
Prowadzący ma obowiązek możliwie jak najlepiej zabezpieczyć sprzęt
wykorzystywany do prowadzenia zabawy weselnej na czas jej trwania.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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