UMOWA O WSPÓŁPRACY
Zawarta w dniu 10.05.2019 r. w Jeleniej Górze , pomiędzy:
Jeleniogórskim Centrum Kultury
z siedzibą w Jeleniej Górze ul.1 Maja 60
NIP: 611-24-27-913; REGON: 231095817
reprezentowanym przez
dyrektora JCK Jarosława Gromadzkiego
zwanym dalej „ORGANIZATOREM”
a
Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy …………………………………………………………....
Adres ……………………………………………………………………………………………
NIP ………………..….. REGON: …………………………………………………………….
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………..........
zwanym dalej „UCZESTNIKIEM”
o następującej treści:
§1
Strony zgodnie oświadczają, że podejmują współpracę w zakresie organizacji imprezy
kulturalnej p.n. Art. & Glass Festiwal organizowanej na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze
dniach 29.06.-30.06.2019 r.
§2
ORGANIZATOR oświadcza, że:
- jest głównym realizatorem całości działań związanych z organizacją wymienionej w
§1 imprezy;
- zapewnia realizację programu warsztatowego i artystycznego imprezy według
znanego UCZESTNIKOWI planu i harmonogramu;
- zapewnia promocję całości imprezy według znanego UCZESTNIKOWI planu i
harmonogramu;
- zapewnia UCZESTNIKOWI miejsce pod własny pawilon handlowy z możliwością
dostępu do prądu 230V i wyposażenie określone w § 12 niniejszej umowy.
§3
UCZESTNIK oświadcza, że jest zainteresowany nieodpłatnym uczestnictwem w imprezie i
zobowiązuje się do:
- prowadzenia na udostępnionym przez ORGANIZATORA stanowisku działalności
prezentacyjnej, wystawienniczej lub handlowej zgodnej z opisem na zgłoszeniu, które
było podstawą zakwalifikowania UCZESTNIKA do udziału w imprezie, oraz z
Regulaminem Udziału w Art & Glass Festival’2019;
- prowadzenie działalności nieprzerwanie w dniu 29.06.2019 r. w godzinach 12.00 –
22.00 oraz w dniu 30.06.2019 r. w godzinach 10.00 - 22.00;
- prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4
Odpowiedzialność wobec przepisów prawa oraz osób trzecich związana z organizacją
promocji i programu artystycznego festiwalu spoczywa na ORGANIZATORZE.

§5
UCZESTNIK ponosi pełną odpowiedzialność za:
- zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa, w tym posiadanie wymaganych
prawem pozwoleń i certyfikatów;
- ewentualne szkody wobec osób trzecich spowodowane prowadzoną przez siebie
działalnością;
- utrzymanie udostępnionego przez ORGANIZATORA miejsca w czystości przez cały czas
trwania festiwalu oraz po bezpośrednio po jego zakończeniu;
- zaginięcie lub zniszczenie udostępnionego przez ORGANIZATORA wyposażenia.
§6
ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, kradzież lub zniszczenie
przedmiotów i towarów wykorzystywanych przez UCZESTNIKA powstałe w wyniku
działania osób trzecich, zdarzeń losowych czy działania sił natury.
§7
Wybór lokalizacji i wielkości miejsca udostępnionego UCZESTNIKOWI na prowadzenie
działalności podczas wymienionej w §1 imprezy jest wyłączną decyzją ORGANIZATORA.
UCZESTNIK podpisując niniejszą umowę oświadcza, że akceptuje wskazaną lokalizację
i wielkość udostępnionego miejsca.
§8
W przypadku odwołania imprezy ORGANIZATOR
zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 1 000 zł brutto.

wypłaci

UCZESTNIKOWI

§9
W przypadku nieobecności, spóźnienia lub wcześniejszego opuszczenia miejsca prowadzonej
działalności bez zgody przedstawiciela ORGANIZATORA (niż określone w § 3)
UCZESTNIK wypłaci ORGANIZATOROWI zryczałtowane odszkodowanie w wysokości
1 000 zł brutto.
§ 10
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku gdy do
niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej lub zdarzeń losowych
niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec (jak żałoba
narodowa, klęska żywiołowa, gwałtowne, uniemożliwiające wykonanie umowy zjawiska
atmosferyczne itp.)
§ 11
Ze strony ORGANIZATORA do kontaktu podczas imprezy i podejmowania decyzji w jego
imieniu jest upoważniona Pani Danuta Syryca – Tel: 505 389 781

Ze strony UCZESTNIKA do kontaktu jest upoważniony/a: …………………….. Tel:.
……………………………………………………
§ 12
Wraz z podpisaniem niniejszej umowy ORGANIZATOR przekazuje UCZESTNIKOWI do
dyspozycji na czas festiwalu:
a/ stanowisko o wymiarach .… x …. m chronione namiotem organizatora*;
b/ stół ……. Sztuk*;
c/ krzesło ….. sztuk*;
d/ inne ………………………………………………………………………………………….*
*niepotrzebne skreślić

§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 15
Wynikłe spory na tle tej umowy strony będą rozstrzygały polubownie. W razie braku
rozstrzygnięcia polubownego spór zostanie poddany do sądu wg miejsca siedziby
„ORGANIZATORA”.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

ORGANIZATOR

UCZESTNIK

