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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH 

Zawarta w dniu ……………………….roku pomiędzy: 

Towarzystwo Sportowe Victoria Rąbień z siedzibą w Rąbieniu , Pańska 8 , 95-070  Rąbień; NIP: 732-18-
26-807 , REGON 472237794, reprezentowaną przez: 

  

Adam Syguła  – Prezes  

Michał Baliński  – Sekretarz  

zwaną dalej „Klubem” 

 

a  

…………………………………… z siedzibą w ……………………………., ul. ……………………………………., kod: 

………………………………..; NIP: ………………………….…,  

REGON ………………………..…, reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………. 

 

Zwaną dalej „ Firmą”  

 

§1. 

Definicje 

W niniejszej umowie: 

Sezon Rozgrywkowy - oznacza okres 12 miesięcy, w którym rozgrywane są mecze pomiędzy drużynami 

piłkarskimi będącymi członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego koniec i początek są 

każdorazowo oznaczane odpowiednimi aktami polskich władz piłkarskich. 



Treści reklamowe - oznacza materiały reklamowe identyfikujące i promujące Firmę , których Firma jest 

prawnym dysponentem i do których posiada wyłączne uprawnienia; 

 

Stadion - oznacza obiekt sportowy, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej przez Klub  w roli 

gospodarza. 

 

§2. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków współpracy Stron w zakresie świadczenia 

przez Klub  na rzecz Firmy  usług reklamowych. 

 

§3. 

Postanowienia wstępne 

1 . Klub  oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wyłącznego korzystania ze Stadionu oraz 

rozgrywania na nim meczów ligowych oraz pucharowych piłki nożnej. 

2. Niniejsza umowa dotyczy wyłącznie usług reklamowych świadczonych na stadionie podczas me-

czów piłki nożnej, których Klub  jest gospodarzem i organizatorem, na stronie 

www.victoriarabien.pl oraz na oficjalnym profilu FB należącym do klubu.   

3. Strony zobowiązują się do nieprzenoszenia wierzytelności przysługujących im wobec siebie na 

podmiot trzeci, bez pisemnej zgody drugiej strony. 

4. Strony zobowiązują się do niedokonywania potrącenia jakichkolwiek wierzytelności, które przy-

sługują im w stosunku do siebie, bez pisemnej zgody drugiej strony. 

§4. 

                                  Świadczenia reklamowe Klubu 

Klub zobowiązuje się do: 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

http://www.victoriarabien.pl/


§5. 

Obowiązki Firmy 

Firma  w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

 

1. do wykonania i dostarczenia na własny koszt projektu graficznego logo Firmy  i opraco-

wania grafiki.  

2. dostarczenia innych treści reklamowych niezbędnych do realizacji świadczeń.  

3. przestawiania Zleceniobiorcy do akceptacji treści reklamowych będącej przedmiotem niniejszej 

umowy; 

4. zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia określonego w paragrafie 6.  

§6. 

Wynagrodzenie 

1 . Firma  w zamian za świadczenia wymienione w paragrafie 4 niniejszej umowy, zobowiązuje się 

do  wynagrodzenia w kwocie ……………………………………………………….        

( słownie………………………………………….) .  

2. Wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie do 7 dni od daty wystawienia rachunku ( bez 

stawki VAT)  przez klub , przelewem na rachunek bankowy klubu.  

 

§7. 

       Odpowiedzialność Firmy  

1 . Firma oświadcza, że przysługują mu uprawnienia do wszystkich wzorów, według których zostaną 

wykonane treści reklamowe użyte do promocji Firmy  oraz do samych treści. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Klubowi  w celu wykonania niniejszej umowy tylko 

takich treści reklamowych, które będą zawierały treści i oznaczenia zgodne z obowiązującymi w 

Polsce przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. 

3 Firma  ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść oraz formę materiałów oraz działań 

reklamowych, o których mowa w niniejszej umowie. 

 

 

 

 



  §8. 

     Poufność 

1. W czasie obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Strony zobowiązują 

się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących postano-

wień niniejszej umowy. 

2. W czasie obowiązywania umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Strony zobowiązują 

się do nieujawniania i nieprzekazywania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim oraz niewyko-

rzystywania informacji stanowiących tajemnicę Firmy lub/i Klubu  dla celów innych niż związane 

z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, 

3. Tajemnicę stanowią informacje i dane, obejmujące w szczególności informacje handlowe, orga-

nizacyjne i programowe strony, o których druga strona dowiedziała się w związku z wykonywa-

niem niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić ją na szkodę. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę jednej ze stron mogą być wykorzystywane przez drugą stronę 

wyłącznie w celu wykonania umowy. 

 §9  

Okres trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 30 czerwca 2018 r.  z opcją 

przedłużenia o kolejny rok. 

 

 

§10  

Rozwiązanie umowy 

Niniejsza umowa może być rozwiązana: 

1. w każdym czasie za porozumieniem Stron z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku wy-

powiedzenia umowy przez firmę wynagrodzenie dla klubu nie podlega zwrotowi.  

2. ze skutkiem natychmiastowym przez Klub : 

a. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia określonego w paragrafie 6 we wskazanym w ni-

niejszej umowie terminie; 

b. w przypadku niedostarczenia Klubowi  przez Firmę  materiałów graficznych  niezbędnych do 

spełnienia świadczenia przez klub , mimo wcześniejszego wezwania do ich dostarczenia, bez 

obowiązku zwrotu Firmie  uiszczonego z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenia;  

c.  w przypadku utraty przez jedną ze Stron zezwoleń lub uprawnień, które są niezbędne dla re-

alizacji niniejszej umowy. 

 



§11 

Rozwiązywanie sporów 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Klubu . 

§12 

Postanowienia końcowe 

1, Adresy stron określone w części umowy oznaczającej strony umowy stanowią ich adresy dla 

doręczeń. W przypadku zmiany adresu, każda ze stron zobowiązana jest w terminie 5 dni od 

dnia jego zmiany do zawiadomienia o tym drugiej strony na piśmie, pod rygorem uznania za 

doręczonej korespondencji wysłanej na adres wskazany w niniejszej umowie. 

2. Niniejsza umowa podlega regulacjom prawa polskiego. 

3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

FIRMA         KLUB 

 


