
UMOWA  NR:  
 
zawarta w dniu ...............................  roku w Gdowie pomiędzy: 
 
Centrum Kultury w Gdowie  z siedzibą w Gdowie 32-420 Gdów 398  
REGON 120802867  NIP 6832027314 reprezentowanym przez 
 
Panią Wioletę Chmiela  –  Dyrektora Centrum Kultury w Gdowie 
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem” 
 
a 
 
............................................................................................................................
...........................  
 
NIP .......................................... REGON ........................ zwanym w dalszej części 
„Klientem”  
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w związku z organizacją 
imprezy masowej  „ŚWIĘTO ZIEMI GDOWSKIEJ 2019”, który odbędzie  się w Gdowie 
– Błonia na Zarabiu  w dniach  03-04.08. 2019 r. na zasadach wyłączności. 
 

§ 2 
„Organizator” oświadcza, że zapewnia „Klientowi” wyłączność spośród 
podmiotów reprezentujących gastronomię i stoiska handlowe. W ramach niniejszej 
umowy „Organizator” na rzecz „Klienta” zobowiązuje się do: 
1. Udostępnienia na rzecz „Klienta” terenu - Błonia na  Zarabiu w terminie od 
03.08.- 04.08.2019 roku zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną na następujące 
stoiska: 
a) mała i duża gastronomia: (grill, fast - food,  wata, popcorn, kebab, lody, gofry 
piwo, napoje).  
b) stoiska handlowe (balony, zabawki) 

§ 3 
„Klient” zobowiązuje się na rzecz „Organizatora” do:  
1. „Klient” zapewni we własnym zakresie odpowiednią ilość wyposażenia „ogródka 
piwnego” w ilości ok 1000 miejsc siedzących pod parasolami ogrodowymi do potrzeb 
imprezy wymienionej w §1. 
2 Klient” zapewni we własnym zakresie toalety typu TOI TOI dla personelu 
obsługującego gastronomię zgodnie z wymogami Sanepidu. 
3. Klient” zapewni we własnym zakresie agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy 
wraz z paliwem i przyłączem do obsługi stoisk gastronomicznych i handlowych 
4. „Klient” zapewni we własnym zakresie osobę odpowiedzialną za rozstawienie 
stoisk gastronomicznych  wyłącznie na terenie wskazanym przez „Organizatora”. 
5. „Klient” zobowiązuje się że wszystkie stoiska wymienione w §2 pkt. 1 będą 
wyposażone w gaśnice p. pożarowe. i do celów spożywczych 



6. „Klient” zobowiązuje się że wszystkie stoiska wymienione w §2 pkt. 1 będą 
rozstawione w dniach 03.08.- 4.08.2019 do godz. 15.00 
7. „Klient” zobowiązuje się że rozstawi wyłącznie stoiska wymienione w §2 pkt. 1. 
W przypadku postawienia stoisk z urządzeniami rozrywkowymi typu kino, loteria lub 
inne urządzenie rozrywkowe, a także w przypadku wprowadzenia na teren zwierząt 
(kucyków do jazdy konnej), Klient zapłaci Organizatorowi karę w wysokości 2000,00 
zł za każde stoisko postawione niezgodnie z niniejszą umową. 
8. „Klient” zobowiązuje się pozostawienia terenu wymienionego w §2 w stanie nie 
odbiegającym w sposób znaczący od stanu zastanego w dniu 03.08.2019 roku. 
 
9.  „Klient” za usługi określone w § 2  zobowiązuje się przekazać do dnia 
15.07.2019 r.  na rzecz  „Organizatora”  – Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398 
32-420 Gdów kwotę w wysokości .........................zł brutto (słownie 
:...........................................złotych 00/100) w tym należny podatek VAT 23%, 
przelewem na konto w Banku KBS O/ Gdów nr 81859100070070011759390002 

„Organizator” wystawi Fakturę VAT po otrzymaniu zapłaty. 

§ 4 
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. 

§ 5 
„Klient” zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów Zaiks wynikających z 
prowadzonej działalności 

§ 6 
Strony zachowują w poufałości wobec osób trzecich. Wszelkie dane dotyczące 
tajemnicy handlowej, marketingowej i promocyjnej, o której mogły dowiedzieć się 
wykonując niniejszą umowę. 

§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za 
zgodą obu stron. 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§ 9 
Do rozstrzygania sporów zaistniałych pomiędzy Organizatorem a Klientem 
właściwy będzie sąd dla siedziby Organizatora. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
Organizator:           Klient: 


