..... Objednávka
-:

Č.

12006

Objednávateľ:

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie
07101
Telefón:

Fax:
E-mail:
IČO:

Účet:

Dodávatel':
CREATIVE SHOWS s.r.o.

č.1

Michalovce
056/6441093
056/6431086
ekonom.zm@gmail.com
31297749

DiČ:

10.5.2012

Bratislava

2020747850

7000185094/8180

Dátum vyhotovenia:

Révova 24
81102

IČO:

43951333

IČ DPH:

SK2022559209

Dodacie a platobné podmienky:

Objednávame si u Vás divadelné vystúpenie, pri príležitosti realizácie MDM 2012.
Cena dohodou /166 €/.

Objednávku vyhotovil:
Harvilčáková Mária

Podpis a

pečiatka

ZEMPLfNSKE MÚZEUM
Kostolné náme,He 1
071 01 Mie h a lov c •

Nie sme platcami DPH

•

/konóm Zemplínske múzeum v Michalovciach
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Mária Fuchsová <muzejnypedagog.zm@gmail.com>
17. mája 201217:39
ekonom.zm@gmail.com
Fwd: vystúpenie v ZM Michalovce

---------- Správa po slaná ďalej ---------
Od: <klud@klud.cc>
Dátum: 17. mája 2012 17:35
Predmet: Re: vystúpenie v ZM Michalovce
Komu: "\"Mária Fuchsová\" " <muzejnypedagog.zm@gmail.com>

Dobry den, toto su udaje, na ktore mi mozete vystavit objednavku a poslat
ju na maiL.nemusi to byt nejake oficialne, len nech su tam vase
inicialy aby som vedel vytlacit fakturu ...
v zastupeni: Jozef Jenčo
CREA TIVE SHOWS s.r.o.
Révova 24,811 02 Bratislava, Slovakia
IČO: 43951333
DIČ: 2022559209

z pozdravom
Jozefjenčo

Dobrý deň, píšem Vám opäť po roku. V kontakte sme tento rok zatiaľ cez
> Maroša Valovára, kt Vás oslovil, či by ste pre veľký úspech vystúpili
> opäť
> s predstavením Bohovská komédia v našich priestoroch Zemplínskeho múzea v
> Michalovciach na Medzinárodný deň múzeí 20.5.2012. Tento rok sa MDM
> nesie
> v duchu slovanských tradícií, takže Vaša hraje veľmi vhodná. Pokiaľ
> viem,
> účasť ste nám prisľúbili. Chcem len nadviazať osobnejší kontakt a
> dohodnúť
> podmienky, hlavne honorár za vystúpenie. Minulý rok to bolo myslím 150
> eur.
> Vaše vystúpenie sme do programu zaradili na 17:00 v priestoroch
> portrétnej
> sály, teda ako minulý rok.
> Teším sa na spoluprácu. S pozdravom Fuchsová
>
> -
> Mgr. Mária Fuchsová
1

