UMOWA
zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,
a
Stowarzyszeniem Aktywni Kociewiacy w Skórczu, Nr rejestru 59 w Starostwie Powiatowym
W Starogardzie Gdańskim, adres do korespondencji 83 – 220 Skórcz ul. Hallera 4A, NIP
592 22 596 02, Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Skórczu 97 8342 0009
0004 6994 2000 0001
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Ireneusza Majkowskiego
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy,
dotyczących przeprowadzenia przez Zleceniobiorcę działań reklamowych i promocyjnych
na rzecz Zleceniodawcy podczas przygotowania i trwania organizowanej imprezy
IGLOTEX XII Bieg Czterech Jezior Skórcz 6 lipca 2019 roku.
§2
W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca w zależności od wybranego przez
Zleceniodawcę pakietu zobowiązuje się do:
I.

Pakiet sponsorski od 300 do 500 zł:

a) wymienienia informacji werbalnej o Zleceniodawcy jako sponsorze podczas
trwania imprez, po wcześniejszym dostarczeniu tekstu do organizatora
b) umieszczenia loga firmy Zleceniodawcy na Facebooku Aktywni Kociewiacy oraz
stronie www.bieg4jezior.pl, po wcześniejszym dostarczeniu do organizatora
c) umieszczenia w pakiecie startowym dostarczonej ulotki reklamowej Zleceniodawcy,
po ich wcześniejszym dostarczeniu, do organizatora nie później niż do 30 czerwca
2019
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I.

Pakiet sponsorski od 600 do 1 000 zł:

a) wymienienia informacji werbalnej o Zleceniodawcy jako sponsorze podczas
trwania imprez, po wcześniejszym dostarczeniu tekstu do organizatora
b) umieszczenia loga firmy Zleceniodawcy na Facebooku Aktywni Kociewiacy oraz
stronie www.bieg4jezior.pl , po wcześniejszym dostarczeniu do organizatora
c) umieszczenia

w

pakiecie

startowym

dostarczonej

ulotek

reklamowych

Zleceniodawcy, po ich wcześniejszym dostarczeniu, nie później niż do 30 czerwca
2019
d) umieszczenia w miejscu organizacji imprezy reklam Zleceniodawcy: banery,
vindery, itp. po ich dostarczeniu na miejsce imprezy tj. stadion miejski w Skórczu.
Odbiór własny ze stadionu miejskiego najpóźniej do końca tygodnia po dniu
imprezy
I.

Pakiet sponsorski od 1100 do 2 000 zł
a) wymienienia informacji werbalnej o Zleceniodawcy jako sponsorze podczas
trwania imprez, po wcześniejszym dostarczeniu tekstu do organizatora
b) umieszczenia loga firmy Zleceniodawcy na Facebooku Aktywni Kociewiacy oraz
stronie www.bieg4jezior.pl , po wcześniejszym dostarczeniu teksu do organizatora
c) umieszczenia w pakiecie startowym ulotki reklamowej Zleceniodawcy, po jej
wcześniejszym dostarczeniu, nie później niż do 30 czerwca 2019
d) umieszczenia w miejscu organizacji imprezy reklam Zleceniodawcy: banery,
vindery, itp. po ich dostarczeniu na miejsce imprezy tj. stadion miejski w Skórczu.
e) umieszczenia loga firmy Zleceniodawcy na ściance sponsorów na scenie oraz
małej ściance sponsorów na płycie stadionu, po wcześniejszym dostarczeniu loga
do organizatora
f) możliwość ustawienia stoiska firmowego na płycie stadionu podczas imprezy, po
wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu szczegółów z organizatorem

I.

Pakiet sponsorski powyżej kwoty 2 000 zł
a) wymienienia informacji werbalnej o Zleceniodawcy jako sponsorze podczas
trwania imprez, po wcześniejszym dostarczeniu tekstu do organizatora
b) umieszczenia loga firmy Zleceniodawcy na Facebooku Aktywni Kociewiacy oraz
stronie www.bieg4jezior.pl , po wcześniejszym dostarczeniu loga do organizatora
c) umieszczenie w pakiecie startowym dostarczonej ulotki reklamowej Zleceniodawcy,
po jej wcześniejszym dostarczeniu, nie później niż do 30 czerwca 2019

a) umieszczenia w miejscu organizacji imprezy reklam Zleceniodawcy: banery,
vindery, itp. po ich dostarczeniu na miejsce imprezy tj. stadion miejski w Skórczu.
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Odbiór własny ze stadionu miejskiego najpóźniej do końca tygodnia po dniu
imprezy
a) umieszczenie loga firmy Zleceniodawcy na ściance sponsorów na scenie oraz
małej ściance sponsorów na płycie stadionu po wcześniejszym dostarczeniu loga
do organizatora,
b) możliwość ustawienia stoiska firmowego na płycie stadionu podczas imprezy, po
wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu szczegółów z organizatorem
c) możliwość przeprowadzenia konkursów promocyjnych wśród uczestników i kibiców
z dekoracją zwycięzców na scenie, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z
organizatorem
d) wyświetlenie spotu filmowego na telebimie ustawionym na płycie stadionu, podczas
imprezy, po jego wcześniejszym dostarczeniu do Zleceniobiorcy najpóźniej do 10
czerwca 2019
§3
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i uprawnienia niezbędne do
wykonania niniejszej umowy oraz że realizując niniejszą umowę działał będzie z
najwyższą starannością i zlecone mu usługi wykona zgodnie z najlepszą wiedzą.
§4
1. Z tytułu świadczenia przez Zleceniobiorcę usług opisanych w niniejszej umowie,
Zleceniodawca przekaże na rzecz Zleceniobiorcy kwotę w wysokości ………… zł
brutto (słownie: ………. tysiąc 00/100) złotych za cały okres trwania umowy.
2. Kwota płatna będzie z góry w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na
podstawie wystawionej faktury.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wpłacona będzie przelewem na
konto bankowe Zleceniobiorcy nr 16 8342 0009 0006 8837 2000 0001 w Banku
Spółdzielczym w Skórczu.
4. Za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku Zleceniobiorcy.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§6
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony zobowiązują się
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rozwiązywać polubownie, a w braku takiego rozstrzygnięcia, spory rozstrzygać będzie Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Strony występującej z ewentualnym
roszczeniem.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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