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UMOWA UCZESTNICTWA W AKCJI NR …..……/FRL                                                                             
 
Zawarta w Zawierciu w dniu ……………………………..……. pomiędzy: 
 
1. Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie,  

NIP: 6492261145, KRS: 0000 332 814 reprezentowane przez Janusza Bieńkowskiego – 

Prezesa  

zwane dalej „Organizatorem Akcji”, 

 
a 
 

2.  
.………………………………………………………………………………………………………...……………………….………..……… 
 
………………………………………………………………………………………………………...……………………..………..…………  
 
PESEL / nr KRS /nr ewidencyjny 1: ………………………………………….…...……..……………………………………. 
 
adres: ……………………………………………………………………………………………...……………………..………..………… 
 
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….. 
 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………….……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

        zwane/ym dalej „Partnerem”,  
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

Celem umowy jest współpraca w zakresie realizacji Akcji „Fundusz Rozwoju Lokalnego” zwanej 

dalej Akcją.  

1) Organizator Akcji zobowiązuje się do umożliwienia Partnerowi uczestnictwa w Akcji zgodnie 

z wytycznymi przedstawionymi w regulaminie Akcji. 

2) Partner zobowiązuje się do prowadzenia działań w celu efektywnego przeprowadzenia Akcji 

zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w regulaminie Akcji. 

3) Podpisanie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Akcji oraz jego 

zaakceptowaniem. 

4) Akcja zostanie przeprowadzona z numerem KRS: 0000 332 814; elektronicznym celem 

szczegółowym: …………………………………………….……………………..…………………………………………………….. 

oraz celem szczegółowym: ……………………………………………………….………………………………………………… 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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5) Zgodnie z  regulaminem w ramach Akcji Partnerowi przekazywane będą Środki stanowiące 80 % 

kwoty zebranej, przypisanej na podany w pkt. 4) cel szczegółowy. 

6) Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z Akcją, 

zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

7) Osobą do kontaktu ze strony Partnera jest 2: ………………………………………………………………………………  

nr tel. 2: ………………………………….….…………, adres e-mail 2: ……………………….………………….…………….., 

adres do korespondencji 3:  ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

8) Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych 

przedstawionych w ramach niniejszej umowy. 

9) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

10) Strony niniejszej umowy zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów. 

11)  Organizator Akcji zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku naruszenia przez Partnera Akcji niniejszej umowy lub Regulaminu Akcji. 

12) W przypadku rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Partnera Akcji niniejszej 

umowy lub Regulaminu Akcji, Partnerowi Akcji nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie.  

13) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

oraz przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

14) Stwierdzenie nieważności jednego z przepisów niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej 

umowy. W miejsce regulacji nieważnych wchodzą odpowiednie przepisy prawa. 

15) Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora akcji. 

16) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
 

……………………………………………………                                                 …………………………………………………… 
 

Organizator Akcji                Partner 
 

 
2 Pole obowiązkowe. 
3 Podać w przypadku, gdy adres korespondencji jest inny niż adres podany w punkcie 2.  


