
 

Umowa sponsorska 
 
zawarta w dniu …………………….. r. w Ostrowie Wlkp., pomiędzy: 
 
………………………………………………………………………………………………………….…zwanym dalej 
Sponsorem, reprezentowanym przez 
 
 
……………………………………. 
 
a 
Stowarzyszeniem „Świadomi w biznesie” ul. Topolowa 126, 63-400 Ostrów Wlkp., 
NIP         6222796095 
Regon:   365017147 

, zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez: 
Aldonę Talaga - Działocha 
 
zwanymi łącznie Stronami. 
 

§1  
1. Organizator oświadcza, że: 

a) jest organizatorem Konferencji i na nim spoczywają wszelkie związane z tym 
obowiązki i odpowiedzialność, 

b) dysponuje wszelkimi zgodami, pozwoleniami oraz zezwoleniami niezbędnymi do 
zorganizowania Konferencji. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta w celu wsparcia finansowego przez Sponsora Wspomagającego 
organizację konferencji „Bądź świadomym przedsiębiorcą”, zwanej dalej Konferencją. 

2. Konferencja zostaje zorganizowana przez Organizatora w dniu ……………………………... 
3. Organizator, w zamian za wsparcie finansowe, gwarantuje prezentację wizerunku 

Partnera Wspomagającego w sposób określony w §3. 
 

§3  
Organizator zobowiązuje się do realizacji następujących działań promocyjnych na rzecz 
Partnera Wspomagającego:  
1. wymienienia nazwy Partnera Wspomagającego podczas otwarcia Konferencji, 
2. umieszczenia znaku towarowego (logo) Partnera Wspomagającego: 

a) na stronie internetowej stowarzyszenia w zakładce dotyczącej Konferencji. 
b) Na stronie FB Stowarzyszenia 

3. zapewnienia możliwości dystrybucji wśród uczestników Konferencji materiałów 
promocyjno-reklamowych Partnera Wspomagającego, 

4. Ustawienia banera reklamującego firmę podczas konferencji  
5. Możliwość wystąpienia i zaprezentowania firmy – max 10 minut  



6. przedłożenia w terminie 14 dni roboczych, po zakończeniu Konferencji, pisemnego 
sprawozdania (zawierającego dokumentacją fotograficzną), potwierdzającego realizację 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§4  

1. Partner Wspomagający finansowo wyraża zgodę na używanie jego logo i informacji o 
firmie, wyłącznie w celu realizacji zobowiązań określonych w Umowie. 

2. Partner Wspomagający finansowo  w celu umożliwienia Organizatorowi wywiązania się  
z zobowiązań, określonych w Umowie, w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, 
dostarczy wzór logo i wytyczne dotyczące jego stosowania. 

 
§5 

1. Za działania przeprowadzone przez Organizatora na rzecz Partnera Wspomagającego,  
o których mowa w § 3, Partner Wspomagającego  przekaże Organizatorowi w terminie 7 
dni od daty podpisania umowy na rachunek bankowy kwotę 500 PLN  

2. Organizator podejmuje decyzję, które z zaproponowanych przez Partnera 
Wspomagającego nagród przyjmie i wykorzysta na loterię wizytówkową. 

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Organizatora, Organizator zobowiązuje się zwrócić środki pieniężne, o których mowa  
w ust. 1 w terminie do 30 listopada 2018 r. 

 
§6  

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją 
Umowy: 
a) Organizator: Aldona Talaga – Działocha biuro@swiadomiwbiznesie.pl; 516 174 909 
b) Partner Wspomagający: imię ……………..,nazwisko………….., e-mail: ……………. tel. ……….. 

2. W przypadku zmiany osób lub innych danych kontaktowych, każda ze Stron poinformuje 
o tym drugą Stronę, przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej, wskazany 
powyżej. 

 
§7  

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Wszystkie sprawy sporne Strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej.  
3. W wypadku sporu niemożliwego do polubownego załatwienia rozstrzygać będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 
 

Sponsor      Organizator: 
 

mailto:biuro@swiadomiwbiznesie.pl

