Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

UMOWA PARTNERSKA nr XXX/2013

zawarta w dniu …………………………… 2013, pomiędzy Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi, 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000252668, NIP: 966-18-46-158 reprezentowanym przez:
1.

Andrzeja Jurczaka – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

2.

Wiktora Brzosko – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

zwanym dalej Stowarzyszeniem N.A.R.E.W.
a …………………………………………………………………………………………… (nazwa, adres, NIP) reprezentowanym przez:
1.

………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………

zwaną dalej Partnerem.
§1
1.

Partner zobowiązuje się:
a) zorganizować wydarzenie kulturalne pod nazwą …………………..………………………., sprzyjającą integracji
Partnerstwa i służącą również promocji działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W.;
b) uwzględnić w programie wydarzenia wybrane i finansowane przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W atrakcje;
c)

przeprowadzić konkurs pod patronatem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. według określonego wcześniej
przez Partnera Regulaminu Konkursu;

d) umieścić informacje o współorganizacji i dofinansowaniu wydarzenia, wybranej atrakcji i Konkursu
przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. na materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz przekazywać tę
informację podczas trwania wydarzenia;
e) wykonać dokumentację zdjęciową dotyczącą zakupionych nagród bądź upominków za udział oraz ich
rozdania wśród uczestników – minimum 5 zdjęć;
f)

do rozliczenia rozdysponowania nagród wg Załącznika nr 1 do niniejszej umowy

g)

wykonać dokumentację zdjęciową z wydarzenia kulturalnego z uwzględnieniem informacji o
dofinasowaniu – minimum 5 zdjęć

h) przekazać do siedziby Stowarzyszenia w terminie 7 dni po zakończeniu wydarzenia zdjęć (na płycie CD)
/ dokumentów określonych w punktach c), d), e), f), g);
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się:
a) do częściowego udziału w wybranych kosztach organizacji wydarzenia, takich jak: koszt wyżywienia
uczestników, wynajęcia artystów, wynagrodzenia osób prowadzących wydarzenie, wynajmu sprzętu
nagłaśniającego, oświetleniowego, wynajmu sceny bądź pomieszczeń koniecznych do realizacji
imprezy, wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą techniczną wydarzenia, ochrony, przygotowania i
druku materiałów promocyjnych dot. wydarzenia, w łącznej kwocie do 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych
00/100).
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b) do pokrycia kosztów wybranej przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. atrakcji, tj. ………….. w łącznej kwocie
do 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
c)

do pokrycia kosztów zakupu nagród za udział w konkursie określonym w § 1 ust. 1 lit. c) niniejszej
Umowy w łącznej kwocie do 1 000,00 zł. (jeden tysiąc złotych 00/100).

d) do pokrycia kosztu usług przelewem na konto dostawców tychże usług.
3. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług powinny być wystawione na: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, NIP: 966-18-46158
4. Niewywiązanie się przez Partnera z postanowień zawartych w § 1 ust. 1 może skutkować niewypłaceniem
kwot określonych w § 1 ust. 2, bądź, w przypadku wypłacenia kwot przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.,
koniecznością ich zwrócenia przez Partnera.
§2
Partner zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w dniu ………………………..
§3
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………………….. r. do ………………………………… r.
§4
Partner zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Stowarzyszenia.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

………………………………………………………..
(Partner)

…………………………………………………
(Stowarzyszenie N.A.R.E.W.)
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