UMOWA PARTNERSKA
zawarta w dniu 01 grudnia 2016 roku w Bojanie pomiędzy:
reprezentowaną przez:
zwaną dalej Partnerem
a
Uczniowskim Klubem Sportowym „DRAGON BOJANO” z siedzibą w Bojanie (84-207) ul. Wybickiego
38, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000488398, o numerze NIP 5881965822, REGON 221602140, reprezentowanym przez:
1. Małgorzatę Mierzejewską – Prezesa Zarządu
2. Macieja Kajetanowicza – Członka Zarządu
zwanym dalej Klubem
Zważywszy na to że:
1.

Partner jest firmą, której strategia i filozofia działania obejmuje aktywne wspieranie inicjatyw
społecznych;

2.

Partnerowi zależy na propagowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

3.

Klub jest stowarzyszeniem, które z powodzeniem aktywizuje wokół działań sportowych dzieci i
młodzież z rejonu Gminy Szemud;

Strony postanowiły co następuje:

§1
1.

Klub oświadcza, że:
a) jest stowarzyszeniem i posiada status organizacji pożytku publicznego;
b) w ramach prowadzonej działalności organizuje między innymi pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych i rekraacyjnych dla dzieci i młodzieży;
c) celem jego działania jest między innymi wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu oraz podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania
doskonalenia uzdolnień i sprawności w szczególnosci dzieci i młodzieży.

§2
1.

Strony zgodnie oświadczają, że są zainteresowane podjęciem stałej współpracy partnerskiej w
oparciu, o którą Partner będzie wspierać działalność prowadzoną przez Klub w obszarach
związanych z szeroko pojetym szkoleniem dzieci i młodzieży na polu dyscypliny sportowej: piłka
nożna.
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2.

Niniejsza umowa reguluje zasady na jakich obdywać się będzie współpraca stron określona
w ustępie 1 powyżej.
§3

Strony zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań, mających na celu osiąganie jak najlepszych
wyników w rywalizacji sportowej na płaszczyźnie piłki nożnej oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i
młodzieży mieszkających na terenie Gminy Szemud o oraz w miarę możliwości gmin ościennych,
poprzez organizację przez Klub, prowadzonych na wysokim poziomie, zajęciach z piłki nożnej.
§4
1.

W ramach partnerstwa Partner zobowiązuje się na rzecz Klubu do wspierania rozwoju sekcji piłki
nożnej w klubie.

2.

Partner zobowiązuje się do wykupienia pakietu sponsorskiego „ZŁOTEGO” w kwocie 10’000 zł
netto.

3.

Partner zobowiązuje się przekazać kwotę należną za pakiet o których mowa w niniejszym
paragrafie, na wskazane przez Klub konto bankowe.

4.

Strony w oparciu o odrębne porozumienia, mogą uzgodnić inne formy wspierania działalności
Klubu przez Partnera.
§5

Klub zobowiązuje się w ramach wykupionego pakietu sponsorskiego „ZŁOTEGO” do umieszczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logotypy Partnera na banerach reklamowych eksponowanych na obiektach sportowych banery reklamowe w ilości 2 sztuki,
Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych,
Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach reklamowych,
Logotypy Partnera umieszczone na koszulkach meczowych zawodników (miejsce A – zał. nr.
1),
umieszczenie logo Partnera w pomieszczeniach Klubu,
Reklama Partnera w oficjalnym serwisie internetowym UKS Dragon Bojano,
Umieszczanie Logotypu Partnera na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach itp.
Umieszczenie Logo Partnera na imprezach organizowanych przez UKS Dragon Bojano,
Promocja Partnera podczas meczów, reklama dźwiękowa emitowana przez spikera, ulotki
reklamowe, akcje eventowe,
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status Partnera wspierającej UKS Dragon Bojano.

§6
W związku z podjętą współpracą Klub zobowiązuje się w szczególności do:
a) niepodejmowania działań, które naruszałyby dobre imię i renomę Partnera;
b) prowadzenia na wysokim poziomie zajęć ze szkolenia piłki nożnej;
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c) umożliwienia dzieciom i młodzieży właściwego rozwoju sportowego;
§7
1.

Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia 8 grudnia 2016 roku do 31 grudnia
2017 roku.

2.

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

3.

Partnerowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Klub w szczególności w zakresie
wykorzystania otrzymanego wsparcia.
§8

Strony ustalają, że:
1.

wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;

2.

w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego;

3.

spory

wynikłe

z

realizacji

umowy

rozstrzygane

będą

przez

sądy

powszechne

właściwe dla siedziby Partnera;
4.

umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.

PODPISY STRON:

Partner:
…..…………………………………………

Klub:

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON BOJANO”:
………………………………………………
Małgorzata Mierzejewska – Prezes Zarządu

………………………………………………
Maciej Kajetanowicz – Członek Zarządu
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