
 

 

UMOWA 

 
zawarta w dniu 22 marca 2013 roku w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 

 

Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, 

REGON 240815408,  NIP 629 – 001 – 58 – 16 reprezentowanym przez 

 

- Małgorzatę Majewską –  Dyrektora  
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem” 

a 

Luna Park  Josef Kameniecky ul. Jana Pawła II, Szaflary- Bór, NIP 735 257 56 77 

zwanym w dalszej części „Klientem”  

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w związku z organizacją  Dni 

Dąbrowy Górniczej, które odbędą się w Parku „Hallera” w dniach  31.05.-02.06.2013 roku 

na zasadach wyłączności 

 

§ 2 

„Organizator” oświadcza, że zapewnia „Klientowi” wyłączność spośród podmiotów 

reprezentujących wesołe miasteczka. W ramach niniejszej umowy „Organizator” na rzecz 

„Klienta” zobowiązuje się do: 

 

1. Udostępnienia na rzecz „Klienta” terenu wskazanego przez „Organizatora”  w terminie 

od 27.05.- 03.06.2013 roku na następujące urządzenia: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Reklamowania „Klienta” jako sponsora  w czasie trwania imprezy wymienionej w §1. 

 

  3. Strona internetowa  www.palac.art.pl w okresie od 06.05.2013 roku do 02.06.2013 roku  

 

 4. Zapowiedzi konferansjerskie w czasie trwania imprezy wymienionej w §1: 

 

§ 3 

 

„Klient” zobowiązuje się na rzecz „Organizatora” do: 

1. „Klienta” we własnym zakresie zapewni zasilanie elektryczne niezbędne do 

funkcjonowania urządzeń Wesołego Miasteczka wraz z kosztami z tego tytułu wynikającymi. 

2.  „Klient” będzie posiadał aktualne atesty Urzędu Dozoru Technicznego na urządzenia 

wymienione w §2 pkt.1 

„Klient” ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających 

z urządzeń rozrywkowych.  

3.  „Klient” zobowiązuje się pozostawienia terenu wymienionego w §2 w stanie nie 

pogorszonym od stanu zastanego w dniu 27.05.2013 roku. 

4.    „Klient” za usługi określone w § 2  zobowiązuje się przekazać na rzecz  

„Organizatora”  –Pałacu Kultury  Zagłębia, Plac Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej kwotę 

w wysokości 25 000,00 zł brutto (słownie : dwadzieściatysięcy złotych i 0/00) w tym należny 

podatek VAT 23%, przelewem na konto w Banku PKO Spółka Akcyjna Oddział w Dąbrowie 

Górniczej nr 85124042721111000048351254. 

http://www.palac.art.pl/


 

 

Płatność zostanie rozłożona na 2 raty: 

- pierwsza w wysokości ………………. zł brutto (80 % kwoty) nastąpi przelewem w terminie 

do 24.05.2013 roku na podstawie faktury pro forma 

- druga w wysokości …………….. zł brutto (20% kwoty) nastąpi przelewem w terminie do 

30.05.2013 roku na podstawie faktury pro forma 

„Organizator” wystawi Fakturę VAT po otrzymaniu zapłaty. 

§ 4 

Organizatorowi służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 

-  nie uiszczenia przez „Klienta” pierwszej wpłaty w terminie wymienionym w § 3      

- oddania przedmiotu Umowy w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim   

bez zgody „Organizatora”, 

-  używania przedmiotowego terenu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem. 

 

§ 5 

W przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy: 

1. Przez „Organizatora” - pokrywa on koszty, które poniósł „Klient” związane z realizacją 

zobowiązań zawartych w §3 obowiązującym w dniu podpisania umowy, na podstawie 

wystawionej  faktury VAT. 

2. Przez „Klienta” - pokrywa on koszty, które poniósł Organizator związane z realizacją 

zobowiązań zawartych w §2 niniejszej umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT. 

§ 6 

 

„Klient” zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów Zaiks wynikających z 

prowadzonej działalności 

§ 7 

Strony zachowują w poufałości wobec osób trzecich wszelkie dane dotyczące tajemnicy 

handlowej, marketingowej i promocyjnej, o której mogły dowiedzieć się wykonując niniejszą 

umowę 

§ 8 

 

Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory strony postanawiają rozstrzygać polubownie. W przypadku braku 

porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowy dla siedziby 

„Organizatora”. 

§ 11 

Umowa sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

KLIENT         ORGANIZATOR 
  


