Załącznik
do Uchwały Nr 323/4811/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 października

Umowa Nr 1/ManiacGym/2018
zawarta w dniu
2018 roku w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim,
z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP: 542-25-42016, REGON: 050658404, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego,
reprezentowanym przez:
1.………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Województwem
a
Uczniowskim Klubem Sportowym Maniac Gym z siedzibą w Białymstoku, ul.
…………………., kod pocztowy…………………., NIP: …………………. REGON:
………………… reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Organizatorem
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest współorganizacja w dniach 27-29 października 2018
roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku
„Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness”, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Organizator
zobowiązuje się do:
1) Kompleksowej koordynacji i przeprowadzenia Przedsięwzięcia oraz pokrycia
wszelkich kosztów z tym związanych, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy,
2) Informowania we wszelkich swoich przekazach na temat Przedsięwzięcia
o udzielonym przez Województwo Podlaskie wsparciu,
3) Wykorzystywania przekazanego przez Województwo logo w formie cyfrowej do
materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Przedsięwzięcia,
4) Wykonania relacji (zdjęcia, nagrania, tekst) z przebiegu Przedsięwzięcia,
z widocznym logo województwa oraz jej niezwłocznego przekazania Województwu
po zakończeniu Przedsięwzięcia.

3. W ramach organizowanego Przedsięwzięcia Województwo zobowiązuje się do:
1) Częściowego pokrycia kosztów przedsięwzięcia związanych z jego organizacją w
kwocie nie przekraczającej kwoty określonej w § 2 ust. 1,
2) Umieszczenia informacji o Przedsięwzięciu na portalu internetowym
www.wrotapodlasia.pl, po przekazaniu dokumentacji zdjęciowej, o której mowa w §1
ust. 2 pkt 4.
3) Przekazania logotypu Województwa w formie cyfrowej,
4) Udostępnienia Organizatorowi baneru promocyjnego województwa podlaskiego.
§ 2.
1. Województwo zobowiązuje się pokryć koszty w kwocie do 9.800 zł brutto (słownie:
dziewięć tysięcy osiemset złotych) na sfinansowanie kosztów wykonania trofeów
sportowych na podstawie faktur wystawionych na:
Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
NIP 542-25-42-016.
2. Środki zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy usługi
numer:…………………………………………………………………………………
3. Warunkiem dokonania płatności, o której mowa w ust. 2, będzie podpisanie niniejszej
umowy.
4. Organizator zobowiązuje się przedłożyć Województwu sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięcia niezwłocznie po jego zakończeniu.
§ 3.
1. Organizator oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi możliwościami do zrealizowania
Przedsięwzięcia oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy ze starannością,
jakiej wymaga się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, mając na
uwadze promocyjny charakter Przedsięwzięcia.
2. Województwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy działania
Organizatora będą miały negatywny wpływ na wizerunek Województwa Podlaskiego.
§ 4.
1. W razie odwołania Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, z powodu zaistnienia
siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, strony wyrażają zgodę na zmianę
terminu realizacji warunków umowy na inną datę.
2. W razie niezrealizowania Przedsięwzięcia z przyczyn które nie leżą po stronie
Województwa, Organizator zobowiązuje się do zwrotu kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1
w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Województwo informacji o zaistnieniu
okoliczności uniemożliwiających realizację Przedsięwzięcia.

§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowy będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji
niniejszej umowy lub spraw z nim związanych, będą zgodnie współdziałać w celu ich
ugodowego rozstrzygnięcia.
3. W przypadku nie osiągnięcia ugody, spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Województwa.
§ 6.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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