UMOWA PARTNERSKA
NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU
„TWÓJ BIZNES- TWÓJ RUCH”

Zawarta w dniu………………..2017 r. w Chorzowie pomiędzy:
Ruch Chorzów Spółką Akcyjną w restrukturyzacji;
z siedzibą w Chorzowie (41-506), przy ulicy Cichej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000224997, o kapitale zakładowym w
wysokości 25.176.695,00 zł, w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:
Prezesa zarządu – Janusza Patermana
Wiceprezesa zarządu – Jana Chrapka
zwaną dalej „Spółką”,

a

…......................, NIP: …...................., REGON: ………………

zwanym dalej „Partnerem”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Twój Biznes- Twój Ruch”,
zwanego dalej „Projektem”.
1. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało utworzone w celu
realizacji Projektu,.
2. Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Spółki i Partnera oraz
ewentualnej współpracy między Partnerami przy realizacji Projektu, o którym mowa w ust.
1.

§2
Spółka zobowiązuje się do świadczenia Partnerowi następujących świadczeń oraz usług:
1) zapewnienie Abonamentu na indywidualnie oznaczone krzesełka trybuny górnej stadionu Klubu
Ruchu Chorzów, wraz z karnetem Super VIP na wszystkie mecze domowe,
2) udział w cyklicznych około-meczowych spotkaniach bilateralnych, konferencjach tematycznych
i śniadaniach biznesowych, połączonych z możliwością poznania aktualnych zawodników oraz
sztabu szkoleniowego Klubu Ruchu Chorzów, z możliwością przedstawienia oferty przez Partnera
kierowanej do klientów;
3) w celu przedstawienia oferty przez Partnera kierowanej do klientów, możliwość wykorzystania
szerokiego zasięgu elektronicznych kanałów komunikacji Klubu Ruchu Chorzów, w tym przede
wszystkim oficjalnej Telewizji Klubowej Ruchu Chorzów, profili Klubu na portalach
społecznościowych oraz oficjalnej strony internetowej Klubu;
4) uczestnictwo w akcjach promocyjnych Klubu Ruchu Chorzów i eventach lokalnych,
organizowanych na terenie całego województwa śląskiego;
5) w celu promocji Partnera, możliwość wykorzystania wizerunku aktualnych piłkarzy i kadry
trenerskiej I zespołu oraz Akademii Piłkarskiej Klubu Ruchu Chorzów;
6) prezentację oferty na stronie internetowej Klubu wraz z wyszczególnieniem
promocji dedykowanych bezpośrednio kibicom Klubu Ruchu Chorzów z możliwością udzielenia
rabatów za okazaniem Karty Kibica, w zamian za system rekomendacji i poleceń (szeptany
marketing);
7) możliwość dotarcia do szerokiego grona kibiców Klubu Ruchu Chorzów w oparciu o marketing
e-mailowy oraz kampanie SMS, MMS i VMS;
8) doradztwo pracowników Klubu Ruchu Chorzów w zakresie efektywnego wykorzystania
dostępnych świadczeń marketingowo-reklamowych, wynikających z uczestnictwa Projekcie.
§3
1. Z tytułu uczestnictwa w Projekcie, Partner będzie uiszczał miesięcznie opłatę w
wysokości…………. zł netto (słownie: ………………………zł 00/100). Do niniejszej kwoty
zostanie doliczony podatek VAT.
2. Opłata jak w pkt. 1 płatna będzie na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT, w
terminie 7 dni od daty jej wystawienia, na wskazany tam rachunek bankowy.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. ….................
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Spółka może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w pkt.
2 w sytuacji zalegania przez Partnera za co najmniej dwa okresy płatności, wskazane jak w § 3.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§6
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze
względu na miejsce siedziby Spółki.
§7
Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda ze stron umowy
otrzymuje jeden egzemplarz.

Spółka:
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