z zespołem muzycznym: OMEN
Kontakt: 504 488 101
a : ……………………………………………………
zam. …………………………………………..

nr tel :
Przedmiotem niniejszej umowy jest oprawa muzyczna :

Przyjęcia weselnego
Wykonana przez Zespół :

*OMEN*
Miejsce: ……………………….
w .dn. ………………….
koszt: …………………… zł
Na poczet w/w usługi pobrano zadatek w wysokości :

………………….. zł
Obsługa obejmuje 12 godzin , z tym że nie dłużej niż do 4 rano.
1.
2.

Scena rozmiar 5x2m
Dla jednej osoby menu wegetariańskie
( bez mięsa bez ryb)

3.

W razie rezygnacji z usług zespołu w okresie 3 miesięcy od daty
przyjęcia weselnego Para Młoda pokrywa 50 % kosztów

4.

W razie koncertu - zespół zapewnia zastępstwo na podobnym
poziomie artystycznym.

5. Koszty naprawy urządzeń w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia takowych podczas trwania obsługi muzycznej
pokrywa w całości osoba z którą została zawarta umowa
6. Aby uniknąć problem związanych z przedłużającymi
się przerwami prosimy o podawanie posiłków
w pierwszej kolejności ( poza obiadem)
7. Zaiks - opłaca organizator imprezy

Pozostałe szczegóły do ustalenia między stronami :

Zamawiający
………………………
email :………………………….

Wykonawca
Zespół Omen
………………………

W związku z rozporządzeniem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzanem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane Rozporządzeniem)
zgodnie z regulacjami Rozporzadzenia niniejszym informujemy, iż firma ArtTube.pl, NIP 9441985886, REGON 121407908 zapewnia, iż Państwa dane osobowe jak i adres mailowy pozostają
wyłącznie do naszej dyspozycji. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Państwem i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby naszej działalności.

Data uroczystości
Nazwa lokalu
Miejsce uroczystości

Ulica
Miasto

Początek uroczystości

(godzina):

Planowane zakończenie

(godzina):
:

Przewidywana ilość gości

Pani Młoda:
Pani Młoda (imiona)

Matka:
Ojciec:
Pan Młody:

Pan Młody (imiona)

Matka:
Ojciec:

Świadkowie (imiona)
Obecność na błogosławieństwie
Pierwszy taniec
Konkursy

(tak - miejsce/nie)
Wykonawca:
Tytuł:
(tak/nie)
Rzuty

Oczepiny

Przyśpiewki:
Inne:

Podziękowanie dla rodziców
Telefon kontaktowy/e-mail

(tak/nie):
Pani Młoda:
Pan Młody:

Uwagi:
Na co zwrócić
szczególną uwagę
W związku z rozporządzeniem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzanem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane Rozporządzeniem)
zgodnie z regulacjami Rozporzadzenia niniejszym informujemy, iż firma ArtTube.pl, NIP 9441985886, REGON 121407908 zapewnia, iż Państwa dane osobowe jak i adres mailowy pozostają
wyłącznie do naszej dyspozycji. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Państwem i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby naszej działalności.

