
UMOWA SPONSORSKA – KLUB 100

Zawarta dnia ………… w Rzeszowie, pomiędzy:

1) Rzeszowskie  Towarzystwo Żużlowe z siedzibą  w Rzeszowie,  ul.  Hetmańska 69,  

35-078  Rzeszów,  NIP:  8133823058,  REGON:  384385560,  wpisane  do  Rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w  Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod

numerem KRS: 0000824507, reprezentowana przez:

……………….. - ……………….

……………….. - ……………….

zwany dalej „Klubem”

a

2) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………zwany dalej „Sponsorem”

o następującej treści:

1. Niniejsza umowa zawierana jest  w związku z wypełnieniem przez Sponsora deklaracji

członkowskiej,  wyrażającej  wolę  przystąpienia  przez Sponsora do  Klubu 100,  którego

celem  jest  wsparcie  działalności  statutowej  Klubu,  w  tym  w  szczególności  szkolenie

młodzieży oraz wyposażenie warsztatu klubowego.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie zasad świadczenia przez Klub na rzecz

Sponsora  świadczeń  reklamowych  w  zakresie  promocji  działalności  Sponsora  oraz

określenie zasad współpracy Stron, w tym rozliczeń finansowych pomiędzy nimi.

3. Klub zobowiązuje się wobec sponsora do następujących świadczeń reklamowych:

a) zamieszczenie  reklamy  Sponsora  w  programie  zawodów  (w  formacie  ……...  na

stronie ……);

b) zamieszczenie reklamy Sponsora w mediach społecznościowych Klubu (..…. post w

serwisie …………).

4. Sponsor  zobowiązuje  się do uiszczenia  na rzecz Klubu składki  członkowskiej  z  tytułu

uczestnictwa  w  Klubie  100 w  wysokości  1.000,00  zł  brutto  rocznie  za  każdy  rok

uczestnictwa w Klubie 100.



5. Zgodnie z Regulaminem Klubu 100, Pierwsza składka członkowska płatna jest w terminie

14 dni od dnia wypełnienia i przekazania Klubowi deklaracji członkowskiej. Każda kolejna

Składka  członkowska  płatna  jest  z  góry  w  terminie  do  dnia  31  marca  każdego  roku

członkowska w Klubie 100. Składka członkowska płatna jest na rachunek bankowy Klubu

wskazany w deklaracji członkowskiej.

6. Strony  określają,  że  wartość  usług  reklamowych  świadczonych  przez  Klub  na  rzecz

Sponsora w ramach niniejszej umowy wynosi 1.000,00 zł brutto rocznie. Strony ustalają,

że  rozliczenie  należności  z  tytułu  niniejszej  umowy  dokonywane  będzie  w  formie

kompensaty.

7. Pozbawienie  i  utrata członkostwa w  Klubie 100 następuję  na zasadach określonych  

w Regulaminie Klubu 100 i jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy. 

8. W zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  postanowienia

Regulaminu  Klubu  100.  W  razie  sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami  umowy  

i Regulaminem pierwszeństwo mają postanowienia umowy. Umowa wraz z Regulaminem

stanowi całościowe uregulowanie praw i obowiązków Stron.

___________________________

Sponsor

___________________________

Klub


