
UMoWA
przekqzo nio powie ruchni reklomowyc h

zoworto w ... . ..w dniu ....., pomiędzy :

Polskim Zwiqzkiem Łyżwiorslwo Szybkiego z siedzibq w Worszowie ul. Boyo-
Zeleńskiego 4c/59, zwonym w dolszej części umowy ,,PZŁS", reprezentowonym
przez:

Pono Kozimiezo Kowolczyko - Prezeso Zorzqdu Zwiqzku

Pono Członko Zazqdu Zwiqzkv
O

Ponem/Poniq.
Zam.
PESEL:. ..zwonym dolej ,,Zowodnikiem"/Trenerem,

zwonymi łqcznie w dolszej części umowy,,Sironomi"

Strony niniejszej umowy postonowiojq, co nosiępuje:

§l
l. Polski Zwiqzek Łyzwiorstwo Szybkiego, joko wyłqczny dysponent

powiezchni reklomowych znojdujqcych się no strojoch stortowych oroz
pozosiołych elementoch wyposozenio zowodników, w trybie pkt. 4

,,Regulominu pzekozywonio powiezchni reklomowych oraz prezentocji
sponsorow Lwiqzku w sezonie 20151201ó pzekozuje Zowodnikowi

2,Zawodnik zobowiqzuje się zopłocić no rzecz PZŁS wynogrodzenie w
kwocie 100zł,

3. Zopłoto wynogrodzenio, o którym mowo w ust. 1 nostqpi no podsiowie
wystowionej foktury VAT po zoworciu za zgodq PZŁS indywiduolnej
umowy sponsorskiej.

§2
l. Zowodnik zobowiqzuje się pzestrzegoc obowiqzujqcych w PZŁS

pzepisow dotyczqcych sponsoringu i reklomy, w tym pzepisow lSU oroz
oportych no nich wewnętrznych uregulowonioch PZŁS.

2, Zowodnik oświodczo, iż zapoznoł się z ,,Regulominem pzekozywonio
powiezchni reklomowych oroz prezentocji sponsorów PZŁS w sezonie
2015/201ó, o ktorym mowo w § 1 niniejszej umowy, oraz że w pełni
okcepiuje jego postonowienio i zobowiqzuje się paestrzegoc ustolonej
reg u lominem proced ury zowiero nio u mów s ponsorskich.

§3
Zowodnik zobowiqzuje się, w szczególności do:

1



o) pvedstowienio pZŁS do okcepiocji projektu umowy i zogospodorowonio
powiezchni reklomowych, zgodnie z pzepisomi lSU i regulominu sionowiqcego
zołqcznik do niniejszej umowy i uzgodnienio zP7ŁS ich umiejscowienio.
b) prowodzenio negocjocji ze sponsorem indywiduolnym w porozumieniu z P7ŁS

w celu uniknięcio konfliktu bronzowego ze sponsoromi pzŁs.

§4
Strony zgodnie postonowiojq, że umowy z indywiduolnymi sPonsoromi
Zowodniko, zoslqnq zoworte zgodnie z procedurq ustonowionq w regulominie
pzekozywonio powiezchni reklomowych, o ktorym mowo W § l niniejszej

Umowy.

§5
Strony zobowiqzujq się do zochowonio w tojemnicy wszelkich informocji
zvviqzany ch z r e alizocjq n i n iejszej u m owy.

§ó
Urnowo niniejszo zostoje zoworto no czos oznoczony, obejmujqcY jeden sezon
2U 5?al ó, ti. od dnio 30,04.20l 5 do dnio 3l .03.20l ó r.

§7
Wszelkie zmiony bqdź uzupełnienio umowy wymogojq formy pisemnej pod
rygorem niewozności,

§8
l. W sprowoch nie uregulowonych niniejszq umowq mojq zostosowonie

pzepisy kodeksu cywilnego, przepisy lSU, usiowy o sporcie, Stotutu PZŁS oroz
regulominów iinnych pzepisów obowiqzujqcych w PZŁS.

2. Wszelkie spory mogqce wyniknqc z lytułu niniejszej umowy rozstzYgone
będq przez sqd włościwy wg siedziby PZŁS.

§9
Umowę spozqdzono w dwóch jednobzmiqcych egzemplozoch, po jednym

dlo kozdej ze siron.

Zowodnik Po/ski Zwiqzek Łyżwiarstw a Szybke go

Załqcznik nr l

Regulomin u przekozywanio powierzchnireklamowych oroz prezentocjisPonsorów Zwiqzku w

sezonie 20l 5 l ] ó z dnio l 3,0ó,20 l 5r.


