
UMOWA      /2018

dotyczy obsługi imprezy rekreacyjno - rozrywkowej

1. Zawarta w dniu ….............. 2018r. w Strawczynie pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
26-067 Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
reprezentowanym przez: Dyrektora Macieja Lewandowskiego
zwanym dalej Organizatorem

a,  

reprezentowaną przez: 
zwaną dalej Wykonawcą

§1

Organizator oświadcza, że organizuje imprezę Strawczynada 2018 w dniach  18 – 19 sierpnia 
2018r.,  w  dniu  18.08.2018r   w  godzinach  od  13.00  do  24.00,  w  dniu  19.08.2018r 
w godzinach od 13.00 do 22.00.

§2

Wykonawca reprezentujący Firmę …........................................... zobowiązuje się do:
1. Zainstalowania, rozstawienia i odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń rekreacyjnych typu 
dmuchańce,  karuzele,  zjeżdżalnia,  trampolina,  eurobungee,  samochodziki  i  inne  wraz 
z obsługą i ochroną na czas trwania imprezy.
2. Udostępnienie w/w urządzeń osobom biorącym udział w imprezie.
3. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody będące następstwem 
prowadzonej działalności.
4. Wykonawca zapewnia, że:
a.   urządzenia  rekreacyjne  są  sprawne  technicznie,  posiadają  odpowiednie  orzeczenia 
i atesty techniczne, odbiory urządzeń przez UDT.
b.   posiada ubezpieczenie  z tytułu  odpowiedzialności  cywilnej  w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą.

5. Organizatora zobowiązuje się do: 
a.   wskazania miejsca pod wesołe miasteczko.
b.   udostępnia prądu elektrycznego o mocy do 60 kW.
c.   nie udostępniania jakiegokolwiek gruntu innemu podmiotowi w okresie, o którym mowa 
w §1 umowy, z przeznaczeniem zbieżnym lub identycznym z przeznaczeniem określonym 
w umowie.



§3

1.  Za używanie gruntu, o którym mowa w umowie Wykonawca zapłaci wynagrodzenie w 
kwocie …................. brutto płatne przelewem w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 
….................... brutto płatna do 29.06.2018r. Druga rata w wysokości …........................ brutto 
płatna do 31.07.2018r.
2.   Wykonawca wpłaci kwoty, o których mowa w ust. 1 niniejszego § na rachunek bankowy 
Organizatora nr konta  80 8499 0008 0301 1201 2000 0001
3.   W wypadku  nie  wniesienia  kwot,  w terminie  wskazanym w ust.  1  Organizator  może 
odstąpić  od  umowy  i  zlecić  obsługę  gastronomiczną  imprezy  innemu  wybranemu 
Wykonawcy.

§4

Nieoddanie  Wykonawcy  przez  Organizatora  gruntu,  o  którym  mowa  w  §2  oraz  nie 
dotrzymanie treści umowy, będzie równoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy przez 
Organizatora.

§5

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego rozstrzygane przez Sąd w Kielcach. 

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze 
stron.

         Wykonawca                         Organizator
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