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WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPONSORINGOWYCH PODCZAS TRWANIA IMPREZY

zawarta w …… w dniu …… 2009 r. pomiędzy:


„ALFA” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w…, przy ul…, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…, …Wydział KRS pod numerem KRS..., NIP…, REGON..., reprezentowaną przez:
1. ……  – prezesa Zarządu; 2. ……  – wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej Sponsorem

a

Stowarzyszeniem… z siedzibą i adresem w…, ul.…, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział KRS pod numerem KRS ……, NIP ……, REGON ……, reprezentowaną przez: 
1. ……  – prezesa Zarządu; 2. ……  – członka Zarządu
zwaną dalej Sponsorowanym

§ 1. Oświadczenia stron
1. Sponsorowany oświadcza, iż jest właścicielem…  położonego w…, przy ul… Jest też organizatorem imprezy…, która odbędzie się na terenie… w dniach od… do… 2009 r.
3. Sponsor oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie…

§ 2. Przedmiot umowy
Sponsorowany oświadcza, że świadczy na rzecz Sponsora usługi sponsoringowe obejmujące:
a) ……
b) ……

§ 3. Obowiązki Sponsorowanego w ramach umowy
1. Sponsorowany zobowiązuje się do wykonania na rzecz Sponsora (pod warunkiem prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązań przez Sponsora) następujących świadczeń:
a) umieszczenia na materiałach informujących o imprezie logotypu Sponsora;
b) przeprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem kampanii informacyjnej imprezy;
c) umieszczenia w katalogu imprezy i ulotkach informacyjnych logotypu Sponsora;
d) ……
2. W przypadku odwołania imprezy Sponsorowany niezwłocznie poinformuje o tym Sponsora i strony ustalą inny termin świadczenia przez Sponsorowanego usług reklamowych. Sponsorowany nie ma w takim przypadku obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania jak również zwrotu wynagrodzenia otrzymanego od Sponsora z tytułu wykonywania umowy.

§ 4. Obowiązki Sponsora
1. Sponsor dostarczy Sponsorowanemu wzór logotypu, jak również inne materiały reklamowe niezbędne do realizacji świadczeń, w terminie do dnia… r.
2. Sponsor ponosi odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich.
3. Sponsor zobowiązuje się zwolnić Sponsorowanego z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi, o których mowa w § 4 ust. 1. Jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Sponsorowanego obowiązków przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych to Sponsor zaspokoi te roszczenia. Niezależnie od obowiązku ich pokrycia Sponsor zapłaci Sponsorowanemu karę umowną w wysokości… (słownie:… zł) za każdy przypadek zgłoszenia wobec Sponsorowanego ww. roszczenia.

§ 5. Wynagrodzenie Sponsorowanego
1. Strony ustalają łączną wartość świadczenia Sponsorowanego wynikającego z umowy na równowartość kwoty… zł (słownie… zł).
2. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Sponsorowanego z tytułu wykonania umowy na kwotę… zł (słownie: …… zł) + podatek VAT. Wynagrodzenie to jest płatne na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sponsorowi.

§ 6. Współdziałanie stron
1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne i logistyczne, a także inne czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy są:
a) w imieniu Sponsora – …… ; 
b) w imieniu Sponsorowanego – …… 
2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 3 dni, zmiana taka nie jest zmianą umowy.

§ 7. Poufność
1. W czasie obowiązywania umowy, jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, Sponsorowany zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Sponsora pod rygorem nieważności treści umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Sponsora uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
2. Informacje wskazane w ust. 1 będą traktowane przez Sponsorowanego jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę Sponsora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 8. Czas trwania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia… 2009 r. do dnia… 2009 r. 
2. Sponsor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu Sponsorowi wynagrodzenia, o którym mowa w §5, jak również jakiegokolwiek odszkodowania, w razie rażącego lub uporczywego naruszania postanowień umowy przez Sponsorowanego, w szczególności naruszania poufności, o której mowa w §7.

§9. Kary umowne
1. Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku naruszenia przez Sponsorowanego obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 7 umowy, Sponsorowany zapłaci Sponsorowi karę umowną w wysokości... zł (słownie… zł) za każdy przypadek naruszenia.
2. Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku rozwiązania umowy przez Sponsora na podstawie § 8 ust. 2, Sponsorowany zapłaci Sponsorowi karę umowną w wysokości… zł (słownie… zł).
(Uwaga: Te postanowienia są w interesie Sponsora a nie Sponsorowanego.)

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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