Smlouva o spolupráci při pořádání turnajů VYSOČINA TOUR 2019
mezi
Stranou A:

Hlavní pořadatel: Tajfun Darts z.s.
IČ: 05351162
V Rámech 269, 580 01 Havlíčkův Brod
není plátce DPH
Stranu A zastupuje: David Bártl – předseda
Stranou B:
Místní pořadatel: název: …………………………………..

IČ: ………………….

adresa: …………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………….………………..
Stranu B zastupuje: (oprávněná osoba) …………………………………………..…………..………………...…....
1) Obecná ustanovení:
a)
strany se dohodli na spolupráci při pořádání seriálu místních šipkových turnajů s názvem Vysočina Tour 2019,
který se skládá z úvodního turnaje, 30 turnajů základní části a finále.
b)
Tato smlouva určuje práva a povinnosti obou stran.
c)
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od podpisu po dobu trvání turnaje a to do 15.6.2019.
2) Práva a povinnosti strany A – Hlavního pořadatele
a)
Zajistit plakáty a propagaci turnaje na internetu, na hracích místech.
b)
Vést dlouhodobé celkové žebříčky a zveřejňovat je na internetových stránkách www.vysocina-tour.cz.
c)
Po skončení základní části zveřejnit postupující do finálových turnajů.
d)
Uspořádat závěrečný finálový turnaj.
e)
Zveřejňovat aktuální Jackpot.
f)
Má právo zrušit hrací místo pokud klesne na čtyřech turnajích po sobě průměrná účast pod pět hráčů. To i
v případě porušení, nebo neplnění povinností vyplívajících z této smlouvy stranou B. Bez náhrady.
g)
Hlavní pořadatel (strana A) má právo nevyplatit místní Jackpot a nepřipustit hráče do finálových turnajů,
v případě neplnění finančních závazků (neodesílání startovného nebo jeho částí) stranou B.
3) Práva a povinnosti strany B – Místního pořadatele
a)
Zajistit zdarma vhodné prostory k pořádání turnajů, takzvané hrací místo, a vyplnit registrační kartu.
b)
Zajistit kvalifikovaného rozhodčího pro všechny turnaje na hracím místě.
c)
Zpracovat výsledkovou listinu na každém turnaji a do dvou dnů po turnaji ji odeslat ke zpracování straně A.
Výsledková listina musí obsahovat vše potřebné podle pravidel, jinak může být neplatná.
d)
Zajistit odeslání celého startovného (60,-Kč za hráče) na účet strany A, nejdéle do sedmi dnů, vždy po
odehraných pěti turnajích, pokud se strany nedohodli písemnou formou jinak.
e)
Strana B ručí za finanční prostředky vybrané na startovném a za jejich včasné zaplacení straně A. (popřípadě
předání v hotovosti)
f)
Strana B má právo odesílat výsledky i jako místní open na sekretariát UŠO, poplatek 5,-Kč však nesmí být
součástí startovného (60,-Kč). Tento poplatek se musí vybírat zvlášť.
g)
Zajistí vyhlášení výsledků a předání trofejí ihned po skončení každého turnaje.
h)
Strana B má právo přeložit datum turnaje, musí však informovat stranu A minimálně 14 dní předem.
i)
Strana B má možnost zrušit hrací místo bez udání důvodu. O tomto kroku musí písemně informovat stranu A
minimálně 14 dní předem.
j)
Strana B ručí za dodržovaní pravidel a propozic těchto turnajů a za plnění všech pokynů z této smlouvy.
Strana A: V ……………………. dne: ………….

……………………………………..

Strana B: V …………………….. dne: ………….

………………………………………….

Vzájemná dohoda č.1
Ke smlouvě o spolupráci při pořádání turnajů Vysočina tour 2019
mezi
stranou A

Hlavní pořadatel: Tajfun Darts z.s.
IČ: 05351162
V Rámech 269, 580 01 Havlíčkův Brod
není plátce DPH
Stranu A zastupuje: David Bártl - předseda
Stranou B:
Místní pořadatel: název:

……………………………….

IČ: ………………….

adresa: ………………………………………………………………..
Stranu B zastupuje: (oprávněná osoba)

……………….

Strana B se zavazuje zaplatit straně A startovné za hrací místo ve výši 2000,-Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktní adresa pro písemný styk:

Tajfun Darts z.s.
David Bártl
V Rámech 269
580 01 Havlíčkův Brod

Telefonní číslo: 777 513 014 (deavy)
Pro zasílání výsledkových listin: e-mail: vysocinatour@email.cz
Číslo bankovního účtu: 2401064522/2010 Fio banka
Bankovní účet pro odvod startovného a variabilní symbol se nachází na každé faktuře, která bude zaslána
vždy po odehraných pěti turnajích
VS je nutné používat u každé platby!!!
VS se skládá ze šesti čísel: první dvojčíslí – číslo aktuálního ročníku (19), další dvojčíslí je číslo platby
( plateb je celkem šest 01;02;03;04;05 a 06) a nakonec číslo hracího místa které je uvedeno na registrační
kartě (např. Mlíčňák Humpolec hrací místo 03)
Výsledková listina musí obsahovat název a číslo hracího místa, datum a hrací den turnaje, počet hráčů,
částku odváděného startovného, přesná jména a příjmení hráčů, rodná čísla (nebo datumy narození), a
popřípadě kluby. Pokud výsledková listina nebude obsahovat některé údaje neručíme za chyby a
nepřesnosti, které to může způsobit (záměna hráčů s podobným jménem a podobně).
V případě, že neobdržíme výsledkovou listinu a startovné včas, nebude turnaj zařazen do žebříčku.
Zajistěte vyvěšení pravidel turnaje na hracím místě.
Upozornění: Turnaje VYSOČINA TOUR může řídit a rozhodovat pouze rozhodčí, který se podrobně seznámil
s pravidly UŠO a pravidly VYSOČINA TOUR 2019.
Strana A: V …………………… dne: ………….

……………………………………..

Strana B: V …………………….. dne: ………….

…………………………………….

