clovek v ohrození
Zmluva o spolupráci

uzatvorená v zmys|e § 51 zákona č, 40/7964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení medzi nasledovnými zmIuvnými stranami

r.

Človek v ohrození, n.o.
Sídlo: Požiarnická 17, 080 01 Prešov
Adresa: Baštová 5, 811 03 Bratislava

Ico:5008 2001

D|Č: Z72 O 19 5154
IČ DPH: nemá
Bankové spojenie: Tatra Banka
ČÍs|oúČtu:2g4 4oI 671-I / rroo
SK24 1100 0000 0029 4407 6717
SW]FT TATRSKBX
v zastúpenÍ_- PhDr. Branislav Tichý, riaditel'
(d'alej len ,,CVO")
a

2, Organizácia: Kysucká knižnica v čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258
lČo: 36145068
DIČ: 2021,435625
-; -Dp, l] e sn e p]átcaml DP|
. jeS:-péi,,. iniJi. ,an(a ĎlroVa, rlaoltelka KysUcke] knlŽnlce V cadci
(d'a lej len,,Partner v regióne")
(spolu d'aIej len ,,zmluvné strany")
(d'alej len ,,zmluva")

I.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto ZmIuvy je spoIupráca ZmIuvných strán na realizácii 17. roČníka
podujatia s názvom ozveny festivalu JEDEN svET na Slovensku VŤneste/obci
ČaPCn a Kysuckej knižnici v Čadci spósobom a za podmienok uvedených v článku II.
tejto ZmIuvy (d'a lej len,,podujatie").
2. Podujatie sa uskutočnív dňoch í.3,2,2lt7 - 24,2,2OL7
1.

II.
Sp6sob a podmienky spolupráce

1.

Partner v regióne sa zavázuje:
uhradiť pop_latok ČVo za požičaniefilmu vo výške 5 € (slovom: páť eur) za film na
čísloúčtuCVo Uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe faktúry Vystavenej
Čvo ao eo dní od ukončenia podujatia. Faktúra bude splatná najmenej 15 dní od
dátumu jej Vystaven ia;
b) uhradiť ČVO cenu za prepravu nosičov s filmami, ktorá bude tormou refa ktu rácie
zahrnutá vo faktúre v súlade s ods. 1 písm. a) tohto článku;

a)
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clovek v ohrození
c)
d)
e)
f)

s)

h)
i)

j)

uhradiť ČVo cenu Za prepraVu propagačných materiáloV (plagátov, festiValových
novín, bannerov, a tak pod.), ktorá bude formou refakturácie zahrnutá vo faktúre
v súlade s ods. 1 písm. a) tohto článku;
zabezpečiťlokálnu propagáciu podujatia a propagačnémateriály, na ktoré použije
spoIočný Vizuál FestiValu Jeden svet na Slovensku, spoločný úVodný text, dodané
anotácie k filmom, odvysielanie spotu festivalu pred každou projekciou;
Vo všetkých propagačných materiá|och uviesť názov podujatia ,,Ozveny festivalu
Jeden svet";
v prípade, že Partner v regióne chce použiťv|astný návrh vizuá|u, je povinný tento
vizuál posIať najskór CVO na schválenie. CVO si vyhradzuje právo neschváliť
navrhnutý vizuál, v prípade, že nekorešponduje s hodnotami, ktoré podporuje
festival Jeden svet, a to najmá podpora |'udských práv a tolerancia;
uviesť aktuálne logo ČVO, dodané ČVO, v rovnakej velkosti ako logo Partnera
v regióne (vedlá seba alebo pod sebou), na všetkých informačných a propagačných
materiáloch, a zároveň uviesť ČVO ako spoluorga n izátora na všetkých propagačných
materiáloch vrátane inzercie, PR článkov a tlačových správ;
uviesť logo partnerov festivaIu Jeden svet na Slovensku - Slovenskej sporite|he
a Americkej ambasády na letáku s programom/ p|agáte a Web stránke;
po reaIizác_ii podujatia poskytnúť záverečnúsprávu z podujatia (pod|'a formátu,
dodaného CVO), fotod ok u mentáciu a ukážky propagačných materiálov s logom CVO,
a S|ovenskej sporite|he, najneskór do 30 dní od konania podujatia (resp. pos|ednej
projekcie);
zabezpečiíprepravu požičanýchaudiovizuá|nych nosičov po skončenípodujatia spáť
do kance|árie ČVO na adresu sídla ČVO uvedenú v záhtaví tejto ZmIuvy, pričom sa
zavázuje ich vrátjť najneskór do 14 dní od ukončenia ním organizovaných ozvien

_=---;=a, .,a:-:, _ ._ia,>,.9 ! iš9lv;Ě úě ijúKíyalenoKldooV, prrcom ČVc móŽe
dodať podporné materiály, ak ho o to Partner v regióne písomne požiada formou ema ilu;

2. cvo sa zavázujei
a)
b)
c)

d)
e)

poskytnúť Partnerovi v regióne stiahnUtie fiImov cez internet alebo audiovizuálne
nosiče s fi|mami vybranými a nah|ásenými ČVO, na DVD a|ebo externom harddisku, dodaným Partnerom v regióne;
zabezpečiť v rámci svojich komunikačných materiálov a web stránky propagáciu
pod ujatia v reg ióne;
poskytnúť propagačné materiály pre podujatie (vizuál festivalu v eJektronickej
podobe alebo vytlačenépla9áty, festivalové noviny. festivalový spot), anotácie
a fotografie k filmom, informačný text o festivale, linky na Weby k filmom;
poskytnúťspoluprácu pri zabezpečeníhosťa podl'a témy, o akú má Partner v regióne
záujem, pričom všetky nák|ady hosťa hradí Partner v regióne;
poskytnúťbezplatnú akreditáciu na vstup na Festival Jeden svet v Bratislave
pre dve osoby;
zabezpečiť propagačnémateriá|y ČVO a dodať svoje aktuálne logo v elektronickej
podobe;

III.
Cenové a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že anl jednej zo Zmluvných strán nepatrí za
vymedzenú v č|ánku II. tejto ZmIuvy odmena.
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Iv.
Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán
1.

aj požičanýchaudiovizuálnych nosičov na DVD alebo na
externom hard-disku za akýmko|Ýek účelomje zakázané, rovnako ako ŠÍrenie
Kopírovan e a šíreniefilmov,

predmetných filmoV prostredníctvom internetu,
2. V prípade, že chce Partner v regióne použiťlogo a názov festivalu Jeden svet aj na iný
produkt než samotné podujatie, je povinný ložiadaťČVO o súhlas.
3. V prípade, že Partner má zámer usporiadať poČas podujatia Verejnú zbierku, je povinný
požradaťČVO o povolenie. V prípade súhlasu od ČVO, zodpovedá za zákonný priebeh
takejto Zbierky Partner V regióne.
4. Zmluvné strany sa zavázujú bezodkladne sa navzájom informovať o všetkých
vzniknutých skutoČnostiach, ktoré by bránili riadnemu výkonu predmetu zmluVy alebo
ktoré by maIi za následok poškodenie, odcudzenie aIebo stratu vzájomne poskytnutých
predmetov a/alebo materiáloV.

v.
Trva n ie a zánik zmluvy
možno ukončiťnas|edovne:
a) písomnou dohodou ZmIuvných strán,
b) okamžitou písomnou výpovedbu ktorejkolÝek zo Zmluvných strán z ddvodu
porušenia usta novení tejto ZmIuvy,
\./,jooved' je účinnádňom
Zmluvnej strane. Doručenímvýpovede
']ej Coručenia druhej
,::s:hll
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1. Zmluvu

'

VI.
všeobecné a záverečnéustanovenia

1. Práva
2.
3,

4,
5.

sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občiansky zákonník v platnom znení a inými všeobecne

a povinnosti V tejto ZmluVe neupravené

zákona

č. 40/7964 Zb.

záváznými právnymi predpjsmi platnými na územíSlovenskej republiky.
obsah tejto ZmIuvy je možnémeniť a doplňovať |en po dohode Zmluvných strán. Zmeny
sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým čísloma budú
podpísanézodpovednými osobami zastupujúcimi Zmluvné strany,
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu oboch Zmluvných strán.
Zmlwa je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných stián obdrží1
podpísaný rovnopis.
ZmIuvné strany výslovne prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali,bola spísaná podl'a ich
skutočnej a slobodnej vóle, jej obsahu porozume|i a na znak súhlasu s ňou pripájajú
svoje vlastnoručnépod pisy.

v Bratislave dňa

V Čadci dňa: 3r.o7,2oL7

Človek v ohrození, n.
Meno, priezvisko: PhDr
Fu n kcia: riad itel'

Funkcia: riaditelka

KysUcKÁ KN!ŽNtc^
J čADC|
Ul- 17, Novemhra
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