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Együttműködési megállapodás

Mely létrejOn egyrészrő|, az
Equime Design Kft.
Székhely:2146 Mogyoród, Munkácsy u. 10.

Képviseló: Erdélyi Magdolna, ügyvezetó
Adószám: 25 43240 6 -2,I3
Cégj egyzék szám: 13,09,17 827 1

továbbiakban, mint Szervező;

másrészről, a
Miskolci Kutturális Központ Nonproíit Kft,
Székhely: 353 1 Miskolc, Gyóri kapu 27lA.
Képviselő: Novák lrén, ügyvezető
Adószám: 23834936-2,05
Cégjegyzék szám: 05 -09,023 69 4

továbbiakban, mint Közreműködő;

együttesen, mint Felek közöíí az aIábbi targyban és Í'eltótelekkel:

1. A megállapodás tárgya:
Felek- megallapodnak abban, hogy a 2018. évben a 2, pontban meghatározott

időpontokúan a L,ovagi Tornák Terén megrendezésre kerülő díjugrató verse;-,yeket,

továbbiakban Rendezvényeket kölösen bonyolítják le,

Srerverő. szakéfielmét ielhasználva a Rendezvények teljes körű szervezését végzi.

Kozremúkodő, a Rendezvények helyszíneként biztosítja az üZemeltetésében lévő Lovagi

Tomák Terét.

A Rendezvények időpontjai és megnevezése:

- 2018. április 2. Húsvéti díjugrató kupa - Regionális díjugrató verseny,

- 2018.június 30. Regionális díjugrató vefseny,

- 2018. szeptember 1-2. Regionális díjugrató verseny.

A Rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében Felek az alábbiakat vállalják:

]].1.A Szervező feladatai:
- a Rendezvények elókészítése, engedélyek beszerzése,

- versenykiíráselkészítése,
- a talaj előkészítése, pályaépítés,

- akadálypark és növények biztosítása,

- versenybírÓSág, versenyirodabiztosítása.

- sportszakmaifelügyelet
- mentő biztosítása.
- állatorvos és patkolókovács biztosítása,

- technikaiszemélyzetbiztosítása,
- trágyaszedés,

- hangosításbiztosítása,
- támogatók,szponzorokszervezése,
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- közönségszervezés,

3.1 .A Közreműködő feladatai:
- közterület használati engedély beszerzése,
- pályakarbantartás,
- biztosítja a pálya működéséhez szükséges áramot, vizet,
- biztosítja az öltözőket, mellékhelyiségeket, és azok takarításfioz szükséges

személyzetet, tisztítóSZereket,
- biztonságtechrrikai személyzetbiztosítása
- konténerekbiztosítása,
- kordonokbiztosítása,
- támogatók,szponzorokszervezése,
- közönségszervezés.

A Felekjogosultak a Rendezvény megtartásához szponzorok szolgáltatásait igénybe venni,

azok nevét és logóját az előadáshoz kapcsolódó kiadványokon feltüntetni.

A szponzorok esetében a felek minden esetben kötelesek előzetesen egyeztetni a

megjelenési helyeket, a névadó szponzort, valamint a sajtó felé történó kommunikációt.

A Felek egymást stratégiai partnemek tekintik, minden tekintetben segítik egymás

munkái át, ugyanakkor valamennyi lényegi kérdésben kötelesek egymással folyamatosan

egyeztetni, szem elótt tartva a Tulajdonos érdekeit és elvárásait.

Pénzügyi feltételek:
6.1.Tervezés

A Rendezvények elótt a Felek közösen költségvetési tervet készítenek. számba veszik
a várható bevételeket és költségeket.

6.2.Elszámolás
A Rendezvények lebonyolítáSát követő 8 napon belü1 a Felek tételes - számlamásolattal

alátámasztott - elszámolást készítenek.
Jellemzó bevételek: nevezési díj. start díj, szponzori támogatás, egyéb a
Rendezvényekhez kapcsolódó bevétel.
Jellemző költségek: minden a Rende zvényhez kapcsolódó _ számlával, vagy számviteli

bizonylattal igazolt , kö[tség.

Felek az elszámolás során a bevételek és a költségek alapján megállapítják a

Rendezvény eredményét, amelyet fiiggetlenül attól. hogy az nyereség vagy veszteség, a

7. pontban meghatározott részesedési arány alapj án megosztják egymással.

Megállapítják, melyik Fél, milyen összegű számlát jogosult kibocsátani.

6,3.Számlázás
Az elszámolást követő 5 napon beliil a Szervező - szervezési díjról -, vagy a

közreműködő _ bérleti díjról _ áuít ki számlát. A számla esedókessége a számla

kiállítását követő 8 nap.

Részesedési arány
A Rendezvények eredményéből 20%o a Szervezőt, 80% a Közreműrködőt illeti meg,

Időbeli hatály
2018. április 2.- 2018. szeptember 2.
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A Felek a 2018_as évadra vonatkozóan kölcsönös elégedettség esetén a SzeíZŐdéS feltételeit

új ratriLrgyalva, további egy éwel meghosszabb iíhatjék a szerződés hatályát,

9. A Rendezvények bármilyen formában történő rögzítését (hang- illetve videofelvétel,

fotózás, stb.) és a fellépó művészekkel való interjú készítését a szerződő Felek a Tervezés

során előzetesen egyeztetik és írásban rögzítik.

10. Jelen megállapodásban nem szabályozottkérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a

Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak,

11.Jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban közös megegyezéssel

kotelesek-renáezni. Ennek eredménlelensége esetén a megállapodásból eredó bírósági

elj arásra, a Felek kikötik a Miskolci Törvényszék illetékességét,

Jelen megállapodást a felek elolvasása és egységes értelmezése utrin, mint akaratukkal

mindenben meg egyezőt jőváhagyólag aláirj ák,
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-Erdélyi Magdolna

Equime-Design Kft.

I(özreműködő
Novák Irén

Miskolci Kuhurális Központ Nonprofit Kft.


