
Barmani Zlín 
Vaše Rodinná událost

Vyřizuje: Bc. Jakub Orel, 
barman skupiny Barmani Zlín

tel.: +420 775 031 185 
e-mail: kuba@barmanizlin.cz

Objednávka Barmanských služeb: First Minute ceny! 
I. SMLUVNÍ STRANA “DODAVATEL” 
Váš barman a kontaktní osoba je Bc. Jakub Orel, Sadová 979, 68605 UH, IČ 87459299, tel.: +420 775 031 185 nebo jím pověřené osoby. 

II. SMLUVNÍ STRANA “ODBĚRATEL” 

III. VYBERTE BALÍČEK NA VAŠI RODINNOU UDÁLOST 

Poznámka: Cestovné není součástí ceny. Počet koktejlů můžete navýšit na místě až o polovinu počtu z balíčku = 1 koktejl navíc = 100 Kč/ks. 

IV. VYBERTE SI ČASOVÉ ROZMEZÍ PRO NAŠI ÚČAST U VÁS  

V. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PLATBA, ZÁLOHY, STORNOPOPLATKY 
Dodavatel zarezervuje dohodnutý datum a časové rozmezí, zajišťuje suroviny, pracovní sílu, suroviny, případně mobilní bar odpovídající 
události, vybavení na Barmanskou show. Zálohy Dodavatel nevybírá. Platba proběhne výhradně v hotovosti v den události, konkrétně 
po ke konci naší účasti. Storno podmínky platí od momentu podpisu a jsou nastaveny takto: při zrušení Objednávky ze strany 
Odběratele uhradí Odběratel stronopoplatek ve výši 2.500 Kč do 7 dní na účet Dodavatele (doklad o platbě a faktura budou zaslány 
elektronicky) a storno se platí při zrušení z jakéhokoliv důvodu. V případě obav nebo nejistoty nepodepisujte tuto Objednávku. K 
rezervaci je nutná vyplněná tato Objednávka. Předběžné nebo nezávazné rezervace nezapisujeme. O pořadí zapisování objednávek do 
kalendáře rozhoduje moment jejich doručení. Podpisem souhlasíte s těmito podmínkami. Počasí V letních měsících se naše účast může 
odehrát i venku. Odběratel je ale povinen připravit suchou variantu. Ozvučení Na všechny tyto balíčky zajišťujeme my a je v ceně. Ceny 
uvedené v tabulce platí ve Zlínském kraji - větší vzdálenosti budou kalkulovány individuálně. Cestovné není v ceně, budu připočteno, 
obecně 5Kč/km - bude upřesněno. 

VI. PODPISOVÁ ČÁST 
Přečetl/a jsem si tuto objednávku, porozuměl/a jsem jí, souhlasím s podmínkami a závazně objednávám uvedené služby. 

TUTO STRÁNKU POŠLETE S VAŠÍM PODPISEM ZPÁTKY. REZERVACE PLATÍ AŽ OD OBOUSTRANNÉHO PODPISU. 
Bc. Jakub Orel - barman skupiny Barmani Zlín - tel.: +420 775 031 185, e-mail: kuba@barmanizlin.cz, www.barmanizlin.cz

Datum Vaší události

Počet hostů

Místo události

Druh události

Jméno oslavence nebo novomanželů

Vaše jméno (Odběratel s povinností úhrady)

Váš e-mail

Telefon na Vás

Komu zavoláme po příjezdu na místo

Show! Barmanská show (program, 2 koktejly v rámci show, 10 minut) 3.990 Kč

Show25 Barmanská show a 25 koktejlů (10 show + 30 minut míchání) 6.490 Kč

Show50 Barmanská show a 50 koktejlů na mobilním baru (10 show + 60 minut míchání) 8.990 Kč

Show100 Barmanská show a 100 koktejlů na mobilním baru (10 show + 90 minut míchání) 13.990 Kč

odpoledne Prostor pro Váš balíček v čase 17:00-19:00 Příjezd a chystání: od 16:00

večer Prostor pro Váš balíček v čase 21:00-23:00 Příjezd a chystání: od 20:00

Dodavatel (podpis) Odběratel (podpis)

Kuba Orel, barmanizlin.cz 🦅 🍹  

http://www.barmanizlin.cz

