UMOWA nr ...
na organizację GRAND PRIX POLSKI PTT
zawarta w dniu .............................. 2016 roku pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Tanecznym z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566
Kraków, wpis do rejestru Wydział I Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Krakowie pod
numerem 38, NIP 676-15-96-104
reprezentowanym przez
1) Dariusza Wiewiórkę - Skarbnika
2) Pawła de Pourbaix - Wiceprezesa Zarządu Głównego PTT i Przewodniczącego
Komisji ds. GPP PTT
zwanego dalej „ PTT"
a .................................................................................................................................................
z siedzibą ...................................................................................................................................
kod .............................................................................................................................................
NIP .......................................... REGON
…………................……
reprezentowaną przez
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
zwanego dalej „Organizatorem".
§1
Przedmiotem umowy jest odpłatne przekazanie praw do przeprowadzenia i organizacji
turnieju Grand Prix Polski PTT kategoriach: Juniorzy Młodsi (12-13 lat), Juniorzy Starsi
(14-15 lat), Młodzież (16-18 lat) oraz Dorośli (19 lat i więcej) w stylu standardowym i
latynoamerykańskim.
§2
PTT powierza organizację turnieju Grand Prix Polski PTT, a Organizator podejmuje się
zorganizowania turnieju zgodnie ze złożoną ofertą zgłoszenia stanowiącą integralną część
niniejszej umowy oraz przyjętymi przepisami w tym zakresie. Kompletnie wypełniony i
podpisany formularz zgłoszenia stanowi załącznik do umowy.
§3
Organizator oświadcza, że posiada techniczne, finansowe, kadrowe i organizacyjne
możliwości do przeprowadzenia sprawnej organizacji turnieju oraz będzie współpracował ze
PTT w zakresie realizacji zawartej umowy.
§4
1) PTT przekazuje Organizatorowi wszelkie pełnomocnictwa związane z organizacją GPP
PTT, niezbędne do jego przygotowania i przeprowadzenia.
2) Organizator przyjmuje na siebie obowiązki i uprawnienia bezpośredniego organizatora
Imprezy, a co za tym idzie przyjmuje na siebie zorganizowanie, przeprowadzenie i
sfinansowanie turnieju w ramach GPP PTT.
3) Bieżący i bezpośredni nadzór nad przygotowaniami i przeprowadzeniem turnieju, z
ramienia PTT sprawuje Komisja ds. GPP PTT. Organizator akceptuje, iż komunikaty,
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decyzje i wytyczne Komisji w zakresie spraw sportowych związanych z turniejem są dla
niego wiążące.
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§5
Strony wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich nazw i logo we wszelkiej postaci, w
tym w ogłoszeniach i materiałach reklamowych, w zakresie niezbędnym do organizacji
turnieju.
PTT jest właścicielem cyklu turniejów GPP PTT i tak ma być przez Organizatora
prezentowane we wszystkich publikacjach i materiałach reklamowych dotyczących
zawodów.
PTT przekazuje na rzecz Organizatora nieodpłatnie prawa marketingowe do turnieju (tj.
prawo do transmisji turnieju za pośrednictwem radia, telewizji oraz Internetu, łącznie z
prawem do bezpośredniej transmisji telewizyjnej i radiowej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej).
Strony zobowiązują się, że żadna z nich nie będzie popierała ani wyrażała zgody na
publikacje w materiałach dotyczących turnieju GPP PTT oraz innych miejscach
związanych z turniejem ogłoszeń, anonsów, klasyfikacji i tym podobnych informacji,
dotyczących innych rozgrywek niż turniej GPP PTT, nieorganizowanych pod marką
PTT.

§6
1) Za przeniesienie prawa, o którym mowa w § 1 Organizator zobowiązany jest do
przekazania opłaty za uzyskanie praw organizacji turnieju GPP PTT w kwocie 300 zł.
(słownie: trzysta złotych i 00/100 groszy) na konto ZG PTT: 07 1020 2892 0000 5102
0232 7310 w banku PKO BP S.A. w terminie 14 dni od otrzymania umowy i rachunku
z Biura ZG PTT. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z utratą praw
do organizacji turnieju GPP PTT.
2) W przypadku rezygnacji z organizacji turnieju GPP PTT przez Organizatora lub
rozwiązania niniejszej umowy przez PTT ze skutkiem natychmiastowym opłata nie
podlega zwrotowi.
§7
W ramach niniejszej umowy Organizator zobowiązany jest do:
1) zorganizowania GPP PTT z należytą starannością, w sposób, w terminach, na
warunkach zawartych w zgłoszeniu i zatwierdzonych przez ZG PTT,
2) organizacji turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem
GPP PTT i przepisami STT PTT stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy,
3) ubezpieczenia organizacji turnieju od odpowiedzialności cywilnej oraz zawarcie
umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas
trwania turnieju,
4) zapewnienia odpowiedniej obsługi gwarantującej bezpieczne przygotowanie i
przeprowadzenie turnieju na najwyższym poziomie organizacyjnym i sportowym;
5) umieszczenia podczas turnieju logo PTT, z zastrzeżeniem iż powierzchnia
reklamowa przeznaczona na ww. cel nie może być mniejsza niż 30% całości
dostępnej powierzchni reklamowej,
6) zapewnienia finalistom GPP PTT nagród finansowych i rzeczowych zgodnie ze
złożoną ofertą organizacji turnieju Grand Prix Polski PTT w roku 2016,
7) pobrania od startujących opłat zgodnie ze złożoną ofertą zgłoszenia,
8) zapewnienia (o ile to możliwe) uroczystego bankietu, kolacji lub poczęstunku
koktajlowego,
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9) zapewnienie promocji GPP PTT poprzez promocję w mediach, umieszczenia logo
PTT na materiałach reklamowych, zapewnienia lokalnego patronatu medialnego
10)współpracy z patronem medialnym PTT.
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§8
Organizator ponosi wszelkie koszty związane z organizacją turnieju w ramach GPP PTT.
§9
1) Organizator ponosi pełną odpowiedzialność administracyjną i cywilnoprawną z tytułu
organizacji GPP PTT, w tym za zobowiązania majątkowe i finansowe, zarówno w
stosunku do PTT, jak i osób trzecich, w tym także w stosunku do uczestników
2) W wypadku gdy osoba trzecia, zgłosi pod adresem PTT jakiekolwiek roszczenia w
związku z GPP PTT, Organizator po zawiadomieniu przez PTT, nie uchyli się od
niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim
roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a
w razie ich zasądzenia od PTT regresowo zwróci PTT całość pokrytych roszczeń oraz
wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przedstawienia żądania zapłaty wraz
z wyszczególnieniem i uzasadnieniem poszczególnych pozycji.
§ 10
W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszej umowie, PTT może rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Sprawy sporne (po wyczerpaniu rozwiązań polubownych) rozstrzyga sąd właściwy dla
miejsca siedziby PTT.
§13
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

Zarząd Główny PTT

Organizator

……………………….

………………………..

………………………

……………………….

Podpisaną umowę w 2 egzemplarzach wraz z kopią oferty organizacji turnieju Grand Prix
Polski PTT w roku 2016 oraz potwierdzeniem wpłaty należy przesłać listem zwykłym do
Biura Komisji ds. GPP PTT: 01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 41/43 m. 112.
Nie przesłanie do Biura ZG PTT potwierdzenia dokonania opłaty oraz podpisanej umowy w
terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora, skutkuje wykreśleniem turnieju z
kalendarza imprez GPP PTT (zgodnie z obowiązującym Regulaminem GPP PTT).

(5

