
     

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH

zawarta we Wrześni w dniu  ….......... pomiędzy :

….....................
reprezentowanym przez :

….......................
zwanym dalej „zleceniodawcą”, a 

Miejskim Klubem Sportowym VICTORIA z siedzibą we Wrześni przy ul.Kosynierów1 
zarejestrowanym w KRS 0000115217, reprezentowanym przez:

 - Prezesa

zwanym dalej „MKS VICTORIA”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1

1.Niniejsza umowa określa warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług 
reklamowych na okres …........do …..............
2.MKS VICTORIA zobowiązuje  się  do świadczenia na rzecz  zleceniodawcy usług 
reklamowych, zgodnie z ustalonym pakietem sponsorskim (załącznik nr1)

   § 2

1.Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  &1  niniejszej  umowy 
Zleceniodawca zobowiązuje się miesięcznie przekazywać MKS VICTORIA kwotę w 
wysokości  …............zł ( słownie: ….................. złotych 00/100 ),w terminie 14 dni od 
daty otrzymania rachunku na konto MKS VICTORII.
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2.Firma zleceniodawcy przekaże MKS VICTORII  banery, flagi celem wywieszenia ich 
na stadionie przy ul. Kosynierów 1.
Banery,flagi  są  własnością  firmy  zleceniodawcy; po  wygaśnięciu  umowy  zostaną 
zwrócone. 



§ 3

1.MKS VICTORIA niniejszym oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do przekazania i 
udostępnienia miejsc reklamowych na oficjalnej stronie internetowej MKS VICTORIA, 
a także wywieszenia banerów i flag reklamowych na stadionie przy ul.Kosynierów1. 
2.MKS VICTORIA nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji umieszczanych na 
stronie internetowej oraz bannerze i fladze. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie 
spoczywa wyłącznie na zleceniodawcy.

§ 4

1.Niniejsza umowa została  zawarta na czas oznaczony,  wskazany w § 1 powyżej. 
Rozwiązanie umowy jest możliwe przez każdą ze stron za okresem 3 miesięcznego 
wypowiedzenia.
2.W przypadku niewypowiedzenia  umowy żadnej  ze stron po upływie wskazanego 
terminu umowa przechodzi na czas nieokreślony.
2.Każda  ze  Stron  jest  uprawniona  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym w przypadku  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonywania  jej 
postanowień przez drugą Stronę.

§ 5

1.Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemne 
pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego.
3.Wszelkie  spory  wynikłe  z  wykonania  niniejszej  umowy  Strony  rozstrzygają 
polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia,  spory  rozstrzygane  będą  przez 
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny we Wrześni.
4.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron.
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