Wskazówki do sporządzenia umowy o oprawę muzyczną wesela
(umowa z DJ-em/umowa z zespołem)
KWESTIE PODSTAWOWE
1

Co zamawiamy:

a)

muzyka na żywo;

TAK

NIE

Instrumenty:

Wokal:

b)

odtwarzanie muzyki;

TAK

NIE

c)

prowadzenie przyjęcia weselnego przez

TAK

NIE

konferansjera/wodzireja;
Język:

d)

profesjonalne oświetlenie sali;

TAK

NIE

e)

dodatkowe elementy jak np. ciężki dym, bańki mydlane,

TAK

NIE

wyświetlanie zdjęć/filmów itp.

2

Jakie będzie łączne wynagrodzenie DJ-a/zespołu?

Uwagi:

Uwagi:

ZAPŁATA
1

Czy, w jakim terminie i w jakiej wysokości należy uiścić Uwagi:
zadatek bądź zaliczkę?
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2

W jakim terminie należy zapłacić pozostałą kwotę Uwagi:
wynagrodzenia

(po

odliczeniu

uiszczonej

kwoty

zadatku/zaliczki)?
3

W

jaki

sposób

będzie

następować

płatność Uwagi:

(gotówką/przelewem)?
4

Czy DJ/zespół pobiera od gości opłaty dodatkowe za tzw. TAK

NIE

dedykacje?
5

Czy zapłata za tzw. dedykacje gości (pkt. 4 powyżej) TAK

NIE

obniża wartość wynagrodzenia?
6

Czy dobrowolne datki gości za tzw. dedykacje obniżają TAK

NIE

wartość wynagrodzenia?
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OPRAWY MUZYCZNEJ
1

Data Ślubu

Uwagi:

2

Godzina i miejsce przygotowań Panny Młodej (w Uwagi:
przypadku oprawy muzycznej w miejscu przygotowań
Panny Młodej)

3

Godzina i miejsce przygotowań Pana Młodego (w Uwagi:
przypadku oprawy muzycznej w miejscu przygotowań
Pana Młodego)

4

Godzina i miejsce ceremonii (w przypadku oprawy Uwagi:
muzycznej w miejscu ceremonii)

5

Godzina i miejsce przyjęcia

Uwagi:

6

Godzina rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia oprawy Uwagi:
muzycznej (z uwzględnieniem dodatkowej opłaty za
przekroczenie ustalonych godzin)

7

Kto będzie wchodzić w skład zespołu DJ-skiego/zespołu Uwagi:
muzycznego (wymienić z imienia i nazwiska oraz z
uwzględnieniem instrumentów)

8

Czy w sytuacjach losowych (choroba, wypadek itp.) TAK
DJ/zespół zapewnia zastępstwo osób wskazanych w pkt.
7?

9

Jaka część zespołu, z innych przyczyn niż określonych w Uwagi:
pkt. 8 powyżej może ulec zmianie?

10

W jaki sprzęt grający będzie wyposażony DJ/wodzirej Uwagi:
(marka, model, ilość)?
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NIE

11

W

jaki

sprzęt

nagłaśniający

będzie

wyposażony Uwagi:

będzie

wyposażony Uwagi:

DJ/wodzirej (marka, model, ilość)?
12

W

jaki

sprzęt

oświetleniowy

DJ/wodzirej (marka, model, ilość)?
13

W jaki inny sprzęt będzie wyposażony DJ/wodzirej Uwagi:
(marka, model, ilość)?

14

Kiedy nastąpi montaż i demontaż sprzętu?

Montaż:

Demontaż:

15

Czy

DJ/zespół

będzie

dysponować

sprzętem TAK

NIE

zapasowym?
16

Jaki rodzaj muzyki jest przez Was preferowany (i jaki Uwagi:
może być grany/odtwarzany)

17

Jaki rodzaj muzyki nie jest przez Was preferowany (i jaki Uwagi:
nie może być grany/odtwarzany)

18

Czy chcecie by na przyjęciu zostały przeprowadzone TAK
zabawy dla gości, jeśli tak to jakie

19

NIE

Uwagi:

Czy przekażecie plan przyjęcia, który uwzględniać TAK

NIE

będzie godziny podawania posiłków, przeprowadzania

zabaw i innych atrakcji? Jeśli tak to kiedy i w jaki sposób? Uwagi:

10

Czy przekażecie listę preferowanych utworów lub TAK
„czarną listę”? Jeśli tak to kiedy i w jaki sposób?

Uwagi:

KWESTIE DODATKOWE
1

Kto jest odpowiedzialny za uregulowanie opłat ZAiKS i Uwagi:
pozostałych organizacji?
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NIE

2

Czy wynagrodzenie zawiera koszty dojazdu?

TAK

NIE

3

Czy zapewniamy DJ/zespołowi poczęstunek w czasie TAK

NIE

uroczystości?
4

Czy

zapewniamy

DJ/zespołowi

nocleg

przed/po TAK

uroczystości?
5

Z kim ma kontaktować się DJ/zespół w sprawie umowy?

6

Czy wyznaczamy dodatkowe osoby do kontaktu z Uwagi:
DJ/zespołem w dniu ślubu?
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Uwagi:

NIE

