
UMOWA SPONSORINGU

zawarta w dniu ______  2016 roku w Wysokiej, pomiędzy:

Fundacją  Truckers  Life  z  siedzibą  w  Wysokiej,  posiadającą  adres:  ul.  Brzozowa  2/9,  52-200
Wysoka, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456520,
NIP: 8961533368, REGON: 022107086, reprezentowaną przez Beatę Burdek – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Fundacją”

a

______  z  siedzibą  w ____,  posiadającą  adres:  ____,  zarejestrowaną w rejestrze  przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonym  przez  _____,  NIP:  _____,  REGON:  _____,
reprezentowaną  przez  __________________,  na  podstawie  _________________,  zwaną  dalej
„Sponsorem”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” oraz indywidualnie „Stroną”,

zwana dalej „Umową”.

Preambuła

Zważywszy, że:

1. Fundacja realizuje w ramach swojej działalności statutowej projekt „Truckerslife”, którego
celem jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu wśród kierowców zawodowych pojazdów ciężarowych (zwany dalej „Projektem”),

2. Fundacja  poszukuje  sponsorów,  którzy  ufundują  budowę parku treningowego (siłowni
zewnętrznej)  na  jednym z  sieci  parkingów  znajdujących się  przy  stacjach paliwowych,
współpracujących z Fundacją, 

3. Sponsor  posiada  środki  finansowe  na  budowę  parku  treningowego  oraz  zamierza
wesprzeć  Fundację  w  realizacji  jej  celów  statutowych,  a  w  szczególności  realizację
Projektu,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści:

§ 1
Zobowiązania Sponsora

1. Sponsor  zobowiązuje  się  przekazać  na  rzecz  Fundacji  środki  finansowe  na  zakup  i
instalację urządzeń treningowych, które będą wchodziły w skład parku treningowego na



parkingu dla samochodów ciężarowych znajdującym się przy stacji  paliw ____________ w
miejscowości  __________________  (zwanego  dalej  „Parkiem  treningowym”),  w  kwocie  ...
(słownie: ...) PLN netto + VAT.

2. Kwota wskazana w ust. 1 zostanie przekazana Fundacji w terminie do dnia __________ 2016
roku,  na podstawie wystawionej  przez Fundację faktury  VAT (tytułem zawartej  umowy
sponsoringu), przelewam na rachunek bankowy Fundacji wskazany na fakturze VAT.

§ 2
Zobowiązania Fundacji

1. W zamian za przekazanie środków finansowych na postawienie siłowni zewnętrznych, o
których mowa w § 1, Fundacja zobowiązuje się:

a) zamieścić logo Sponsora oraz informację o ufundowaniu siłowni zewnętrznych przez
Sponsora na tablicy informacyjnej na terenie obiektu;

b)  zamieścić  logo  Sponsora  na  stronie  internetowej  Projektu  www.truckerslife.eu w
zakładkach dotyczących partnerów wspierających Fundację;

2. Fundacja  zobowiązuje  się  zapewnić  Sponsorowi  możliwość  wspólnego  zorganizowania
wydarzenia  promocyjnego  związanego  z  otwarciem  siłowni  zewnętrznych  na  terenie
stacji, na których powstaną siłownie zewnętrzne. Zasady ponoszenia kosztów organizacji
wydarzenia  promocyjnego  zostaną  ustalone  przez  Strony  przed  jego  organizacją  w
drodze odrębnej umowy. 

Fundacja umożliwi Sponsorowi udział w innych wydarzeniach promocyjnych na własny
koszt Sponsora, na podstawie odrębnych uzgodnień dokonanych przez Strony.

§ 3
Zgoda na używanie nazw i logo

1. Sponsor wyraża zgodę na nieodpłatne używanie przez Fundację nazwy i logo Partnera w
celu wykonania przez Fundację obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a także w
zakresie wynikającym z niniejszej Umowy. Sponsor wyraża również zgodę na nieodpłatne
powoływanie się przez Fundację na współpracę ze Sponsorem (i tym samym używanie
nazwy  Sponsora)  w  związku  z  promocją  Projektu  (np.  w  komunikatach  prasowych,
wywiadach, itd.).

2. Fundacja wyraża zgodę na nieodpłatne używanie nazwy i logo Fundacji oraz Projektu w
celach promocyjnych Sponsora, w związku z ufundowaniem budowy Parku treningowego.
Fundacja  wyraża  również  zgodę  na  nieodpłatne  powoływanie  się  przez  Sponsora  na
współpracę z Fundacją (i tym samym używanie nazwy Fundacji  i Projektu) w związku z
promocją Sponsora, jako fundatora Parku treningowego (np. w komunikatach prasowych,
wywiadach, itd.).

http://www.truckerslife.eu/


§ 4
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres ….  od daty zawarcia Umowy z wyłączeniem
obowiązku Fundacji,  o  którym mowa w § 2 ust.  2  lit.  a).  Po rozwiązaniu  Umowy logo
Sponsora  nadal  będzie  zamieszczane  na  tablicy  informacyjnej  oraz  urządzeniach
treningowych,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  2  lit.  a).  W  przypadku  likwidacji  Parku
treningowego,  np.  z powodu rozwiązania umowy pomiędzy  Fundacją a stacją paliw,  o
której  mowa  w  §  1  ust.  1  Umowy,  która  udostępnia  teren  pod  budowę  Parku
treningowego (np.  w związku z likwidacją  tej  stacji  paliw),  wygasa obowiązek Fundacji
wskazany §  2 ust.  2  lit.  a),  a  Sponsorowi  nie  przysługuje  zwrot  środków finansowych
przekazanych Fundacji na budowę Parku treningowego, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Umowie  mają  zastosowanie  przepisy
powszechnie obowiązujące prawa polskiego.

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

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

__________________________________ ______________________________

     Fundacja      Sponsor     
     


