Szerződés
mely rögzíti ................................................................................................................................ (név),
(továbbiakban: "táncos") valamint a Stage Dolls Go-Go Bár (továbbiakban: "bár") között kölcsönös
megegyezéssel létrejött megállapodást.
1. A bár vállalja, hogy a táncosnak legalább 30, legfeljebb 90 napos időszakra (de nem tovább,
mint ameddig a táncos vízuma/tartózkodási engedélye érvényes!) a bárban fellépési lehetőséget
biztosít.
2. Amennyiben a táncos a bár magyarországi képviselőjének (továbbiakban: "szervező")
közvetítésével kerül kapcsolatba a bárral, a táncosnak a közvetítésért fizetési kötelezettsége nincs,
a szervező a közvetítésért a táncosok részére nem számít fel díjat.
3. A táncosok kötelesek az épületet és a berendezési tárgyakat megóvni. Az épületben tilos a
dohányzás. Az épületet kizárólag utcai ruhában szabad elhagyni.
4. A táncos a bárban minden nap munkakezdéskor befizet 40$ napi munkavállalási díjat (House
fee), ezen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettsége nincs a tánccal kapcsolatban. A tipekből
(borravaló), a privát tánc díjából, és az italfogyasztásért kapott jutalékból a bár nem von le
semmiféle címen jutalékot, ezek az összegek teljes egészében a táncost illetik.
5. A bár egyik dolgozója vagy megbízottja a táncost érkezéskor a repülőtéren az előre egyeztetett
járatnál várja, és biztosítja eljutását a bárba illetve a szálláshelyre. A repülőtérre megérkezése
napján a táncos a pihenése és a könnyebb időzóna átállás érdekében nem köteles fellépést
vállalni a színpadon.
6. Az Amerikai Egyesült Államokba történő kiutazás költségei a táncost terhelik. A táncos
tudomásul veszi, hogy az Amerikai Egyesült Államokba történő beléptetésére a bár és a szervező
nem tudnak garanciát vállalni. A beléptetés esetleges megtagadása Vis Majornak minősül, az
emiatt keletkezett károkért egyik fél sem kötelezhető kártérítésre.
7. A táncos vállalja, hogy szerződésének/kint tartózkodásának ideje alatt hetente legalább 5 napon
táncra jelentkezik a bárban. Ez alól a bár menedzserétől indokolt esetben egészségügyi okból
felmentést kérhet.
8. A táncos vállalja, hogy az Egyesült Államokba megérkezését követő 30 napon belül a bárban
legalább 20 napon táncra jelentkezik (befizeti a House fee-t). Amennyiben a táncos ezt a
kötelezettségét nem teljesíti köteles az ezzel okozott kárt 100$ értékben megtéríteni.
9. A táncos az általa szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt köteles megtéríteni.
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10/a. A táncos O hozzájárul ahhoz, hogy O nevét és O elérhetőségét a bár és/vagy szervező a
későbbiekben referenciaként más táncosoknak megadja.*
10/b. A táncos O nem járul hozzá nevének és elérhetőségének kiadásához.*
* A hozzájárulás / megtagadás tényét a megfelelő helyen egyértelműen meg kell jelölni!

10/c. A bár és a szervező vállalja, hogy a táncos nevét és elérhetőségét kizárólag az előző pontban
megjelöltek szerint használja fel, azt más célból, illetve harmadik személynek pénzért nem adja át.
11. A táncos kint tartózkodása ideje alatt köteles az Amerikai Egyesült Államok, valamint New
Jersey Állam törvényeit maradéktalanul betartani.
12. A táncos vállalja, hogy Magyarországra történő visszaérkezéséről a bárt/szervezőt 3 napon
belül értesíti. Ennek elmulasztása estén az ezzel okozott kárt megtéríti.
A fent leírtakkal egyetértek, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom.
Great Meadows, NJ

201... .................................. hó .......... nap

Táncos

............................................................
lakcím

+36 / .......... / .......................................
magyarországi telefon

Stage Dolls Go-Go Bár

Highway 46,
Great Meadows, NJ
NJ 07838

http://stagedolls.petika.hu
http://www.facebook.com/stage.dolls.bar

.............................................................
email, Facebook vagy Skype cím

............................................................
aláírás

..........................................................
aláírás
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