DOHODA
O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII VÝSTAVY
1. Účastníci dohody:
Názov:
Adresa bydliska:
IČO:
Zastúpený:
E-mail:
Tel.:
/na jednej strane/

Rudolf Valášek
925 62 Váhovce č. 290
41773187
Rudolfom Valáškom
vystavafigurin@gmail.com
+420603210183

a
Názov:
Adresa:
IČO:
Zastúpený:
E-mail:
Tel.:
/ na druhej strane/

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
36102601
PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
office@tribecskemuzeum.sk
+421918532440

2. Predmet dohody
2.1 Predmetom tejto dohody je úprava podmienok spolupráce pri organizovaní výstavy
voskových figurín „Zvláštni ľudia“.
2.2 Výstava sa uskutoční v termíne od 6. 3. do 12. 3. 2017 denne od 10. h do 18. h vo
výstavných priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, Topoľčany.
2.3 Obaja účastníci dohody budú vystupovať ako partneri a toto partnerstvo budú uvádzať vo
všetkých svojich výstupoch sprostredkovaných verejnosti.
3. Záväzky účastníkov dohody
3.1 Rudolf Valášek sa zaväzuje na vlastné náklady:
a) zabezpečiť dovoz a inštaláciu výstavy (6.3.2017 od 7. h),
b) poskytnúť informačné texty k výstave a na prípravu propagačných materiálov,
c) zabezpečiť propagáciu výstavy v Topoľčanoch prostredníctvom reklamných pútačov,
d) zabezpečiť demontáž (12.3.2017 od 18. do 20. h) a odvoz výstavy (13.3.2017 o 6. h).
3.2 Tribečské múzeum v Topoľčanoch sa zaväzuje na vlastné náklady:
a) poskytnúť výstavné priestory na prízemí budovy múzea a technickú súčinnosť pri
inštalácii, deinštalácii a odvoze výstavy,
b) zabezpečiť bežnú prevádzku a bežnú údržbu výstavných priestorov (upratovanie),
c) zabezpečiť propagáciu výstavy na vlastnej webovej stránke, v školách a okresných
novinách.
4. Ostatné dojednania
4.1 Účastníci tejto dohody sa dojednali na uhradení finančnej čiastky vo výške 10%
z vybratého vstupného Tribečskému múzeu v Topoľčanoch.
4.2 Uvedená finančná čiastka bude uhradená v hotovosti do pokladne Tribečského múzea
v Topoľčanoch následne po skončení výstavy.
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5. Všeobecné ustanovenia
5.1 Dohodu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
5.2 Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží
jedno vyhotovenie.
5.3 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch účastníkov dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Tribečského
múzea.
V Topoľčanoch 4. 10. 2016

_________________________
Rudolf Valášek

________________________
PhDr. Blažena Šmotláková
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