
UMOWA WSPÓŁPRACY 
 

zawarta w dniu …………………. w Łodzi pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem CENTRALNEGO NURTU BASKETU AMATORSKIEGO 
wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Prezydenta Miasta Łodzi w Wydziale 
Sportu Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 57, 
z siedzibą w Łodzi, 91-425 Łódź, ul. Północna 36, Nr Regon 472010725, 
 
NIP 728-22-02-763, reprezentowanym przez ………………………………………………, 
nazwanym dalej STOWARZYSZENIEM, a 

........................................................................................................................... 

z siedzibą w ..........................., ul. ..................................................................... 

reprezentowany przez ....................................................................................... 
nazwany dalej PARTNEREM. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sponsorowanie jednej z drużyn uczestniczących w „Lidze Ko-

szykówki CNBA” - imprezie organizowanej przez STOWARZYSZENIE, która odbywać 
się będzie w okresie od 25 lutego 2020r. do 23 maja 2020r. w hali KS SPOŁEM (ul. Pół-
nocna 36 w Łodzi) w terminach określonych w harmonogramie imprezy. 

2. „Liga Koszykówki CNBA” nazwana została dalej imprezą. 
 

§ 2 
Na mocy niniejszej umowy PARTNER uzyskuje następujące prawa: 
 
1. prawo do tytułu „Oficjalnego PARTNERA” jednej z drużyn, biorącej udział w imprezie, 
2. prawo do wyemitowania nazwy PARTNERA na antenie łódzkich stacji radiowych, w rela-

cjach z przebiegu imprezy, 
3. prawo do zamieszczenia nazwy PARTNERA w łódzkich dziennikach, w relacjach z prze-

biegu imprezy, 
4. prawo do zamieszczania nazwy PARTNERA w łódzkich stacjach telewizyjnych, w rela-

cjach z przebiegu imprezy, 
5. prawo do umieszczenia logo PARTNERA na wszystkich koszulkach i spodenkach jednej 

z drużyn, 
5.1. koszulki i spodenki dostarczy drużynie PARTNERA, 

6. prawo do umieszczenia niedużej planszy reklamowej PARTNERA na boisku hali Klubu 
Sportowego SPOŁEM w trakcie trwania każdego meczu sponsorowanej drużyny. 
6.1. plansza reklamowa PARTNERA zostanie eksponowana dopiero po dostarczeniu jej 
przez PARTNERA do STOWARZYSZENIA (ul. Północna 36). Za powieszenie i schowa-
nie planszy odpowiedzialna jest osoba reprezentująca sponsora. 

7. prawo do umieszczenia logo, krótkiej informacji oraz namiarów teleadresowych PART-
NERA na stronie internetowej imprezy. Zostaną one zamieszczone obok zdjęcia sponso-
rowanej drużyny. 
7.1. logo, krótka informacja oraz namiary teleadresowe PARTNERA zostaną zamiesz-
czone dopiero po dostarczeniu ich przez PARTNERA w formie elektronicznej (nagranych 
na płycie, dysku przenośnym itp.) do  STOWARZYSZENIA (ul. Północna 36) lub poprzez 
e-mail na adres koordynator@cnba.pl. 

 
 
 



§ 3 
W zamian za prawa wymienione w § 2 ust. 1-7, PARTNER zobowiązuje się do przekazania 
STOWARZYSZENIU kwoty........................... zł (słownie ............................................... 

.............................................................................................................. złotych) stanowiącej 
startowe jednej z drużyn. Płatność ta uregulowana powinna być do dnia 26 marca 2020r. na 
konto: 
 
Organizacja CNBA  
91-425 Łódź, ul. Północna 36 
mBank 
Nr rachunku: 73 1140 2017 0000 4402 0312 9525 
Tytuł: (Nazwa drużyny) - opłata za udział w 43. edycji rozgrywek 

 
§ 4 

STOWARZYSZENIE zobowiązane jest do zapewnienia wszelkich zgód i zezwoleń władz 
jakie mogą być niezbędne dla realizacji jego praw wynikających z niniejszej umowy sponso-
ringu. 

 
§ 5 

PARTNER oświadcza, że przysługuje STOWARZYSZENIU prawo do wykorzystania w spo-
sób opisany w tej umowie, materiałów reklamowych, a ich eksploatacja w ten sposób nie 
narusza praw osób trzecich. 

 
§ 6 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobo-
wiązań opisanych w tej umowie, jeśli są one w następstwie zdarzeń pozostających poza 
kontrolą w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wojny, powodzi, pożarów, bardzo ni-
skich temperatur, aktów terroru, strajków, decyzji administracyjnych lub innych przejawów 
siły wyższej. 

 
§ 7 

PARTNER ponosi odpowiedzialność za skutki działania osób przez niego zatrudnionych w 
trakcie imprezy. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywil-
nego. 

 
§ 10 

Wszelkie spory, wynikłe z nie wywiązania się stron umowy z wzajemnych zobowiązań  będą 
rozstrzygane polubownie, a w razie braku umowy spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo Sąd 
w Łodzi 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 
stron. Umowa liczy dwie strony. 
 
 
 ...................... ............................. 
 Za PARTNERA Za STOWARZYSZENIE 


