
Umowa sponsorska nr ……/ZOO/…… 

zawarta w dniu  …………........ w  Płocku pomiędzy: 

 

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                     

z siedzibą w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000941282, NIP: 

7743264757, Regon: 520487360, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł 

reprezentowanym przez:  

Krzysztofa Kelmana – Prezesa Zarządu 
Konrada Konarskiego – Wiceprezesa Zarządu, 

zwanym dalej ZOO 

oraz 

………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „SPONSOREM” 
 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wsparcie przez Sponsora działań hodowlanych, dydaktycznych                               

i promocyjnych ZOO. 

 

§ 2 

1. ZOO zobowiązuje się do wykonania na rzecz Sponsora (pod warunkiem prawidłowego                            

i terminowego wykonania zobowiązań przez Sponsora) następujących świadczeń: 

a) zamieści tablicę reklamową o wymiarach: ……………… przy wybiegu ……………………….       

b) zamieści roll-up reklamowy oraz ulotki w ……………………………………..    

c) zamieści logo Sponsora na stronie internetowej ZOO Płock w zakładce „Przyjaciele ZOO”  

d) …………………………………………………………………………………………………….. 

2. Sponsor dostarczy ZOO nośniki jego reklamy o ustalonych wymiarach. 

 

§ 3 

1. Sponsor w ramach umowy, zobowiązuje się przekazać ZOO kwotę ……….. zł netto + 

obowiązujący podatek VAT (…………………………… netto),  

2. Kwota wskazana w § 3 ust. 1 pkt a) będzie płatna jednorazowo na podstawie faktury VAT 

wystawionej w …………………………. (data)  z ……… dniowym terminem płatności. 

3. Płatność nastąpi w kasie lub na rachunek ZOO w banku PKO BP S.A.  

     nr  87 1020 3974 0000 5402 0178 4503    

4. Sponsor zobowiązuje się zwolnić ZOO z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek 

z dostarczonym materiałem reklamowym, o którym mowa w § 2, jeśliby wskutek lub w związku z 

wykonywaniem przez ZOO obowiązków przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw 

autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych, to Sponsor zaspokoi te roszczenia.  

 

§ 4 

1. ZOO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież oraz zniszczenie eksponowanego 

materiału reklamowego, o którym mowa w § 2, wywołane przez osoby trzecie. 

2. ZOO zobowiązuje się utrzymywać nośnik reklamy Sponsora w należytym stanie, w szczególności 

dbać o to, aby treść na nim zawarta była czytelna dla osób zwiedzających. 

3. ZOO zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sponsora o wszelkich zniszczeniach lub 

uszkodzeniach nośnika reklamy lub innych okolicznościach skutkujących nieprawidłowym 

wyeksponowaniem reklamy. 

 



§ 5 

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne i logistyczne,                       

a także inne czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy są: 

a)  w imieniu Sponsora ………………………………………………………………………….. 

b) w imieniu ZOO - Magdalena Kowalkowska, e-mail: magdalena.kowalkowska@zoo.plock.pl 

tel.: 24 366 05 17 

2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 7 dni, zmiana taka nie jest 

zmianą umowy. 

 

§ 6 

1. W czasie obowiązywania umowy, jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, ZOO 

zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Sponsora 

treści umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Sponsora uzyskanych przy 

realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Informacje wskazane w ust. 1 będą traktowane przez ZOO jako w pełni poufne i stanowiące 

tajemnicę Sponsora w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913). 

 

§ 7 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do ……………………….. 

 

§ 8 

Stronom przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby ZOO.  

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

  

 

 SPONSOR:               ZOO: 
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