
                                                                                                                                       

UMOWA CZŁONKOWSKA KLUBU BIZNESU PRZY FUNDACJI ROZWOJU KULTURY WE WROCŁAWIU

Zawarta w dniu ……………….. we Wrocławiu pomiędzy:

Fundacją  Rozwoju  Kultury  we  Wrocławiu, Fundacją  utworzoną  na  podstawie  prawa  polskiego  z  siedzibą  we
Wrocławiu  przy  ul.  Orzechowej  45/12,  50-540  Wrocław,  wpisaną  do  rejestru  Stowarzyszeń  Krajowego  Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489233, NIP: 8992766122, Regon: 361313593, zwaną dalej
Fundacją, reprezentowaną przez:
 1. Wiesława Małucha – Fundatora, Członka Zarządu
 
a

……………………….. wpisanym (ą) do ewidencji  działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………….. pod
numerem …………… z siedzibą w ………………. przy ul.  …………………………., o numerze NIP: ………………,
Regon: …………………, zwanym (ą) dalej członkiem Klubu, reprezentowaną przez: 

..………………………………………………………………………………….

…………………..  z siedzibą  w  ……………….  przy  ul.  ……………………………….  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  ……………..  we.  .…..,
……….  Wydział  …….  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS …:……….……..  NIP:  ..
…………….,  Regon: …………….., zwanym (ą) dalej członkiem Klubu, reprezentowaną przez:

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

o następującej treści:

§1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad wzajemnej wymiany świadczeń pomiędzy Stronami Umowy w
zakresie promowania działalności gospodarczej Członka Klubu i wspierania statutowej działalności Fundacji w celu
uczynienia Wrocławia Stolicą Muzyki.

§2. Oświadczenia Stron

1. W ramach niniejszej umowy Fundacja zobowiązuje się do następujących działań na rzecz Członka Klubu, mających
na celu promowanie działalności gospodarczej Członka Klubu:

1) przyznanie Członkowi Klubu wystawionego przez Fundację certyfikatu przynależenia do Klubu;
2) przekazywanie Członkowi Klubu pakietu gadżetów klubowych w trakcie obowiązywania umowy;
3) zamieszczenie  logo  (znaku  towarowego)  Członka  Klubu  z  aktywnym  hiperłączem  (linkiem)  do  strony

internetowej  Członka Klubu w zakładce partnerzy na stronach będących oficjalnymi stroną internetowymi
Fundacji,:
- www.frk.wroclaw.pl

             - www.fundacjakultury.wroclaw.pl
- www.muzykawroclawska.info
- www.filharmonialetnia.pl;

4) dodanie fanpage’a Członka Klubu do ulubionych na oficjalnym Fanpage’u Fundacji na Facebooku; 
5) dodanie fanpage’a Członka Klubu do ulubionych na oficjalnym Fanpage’u Klubu Biznesu na Facebooku;
6) przyznanie Członkowi Klubu bezpłatnie na czas członkostwa w klubie złotego pakietu promocji działalności

gospodarczej członka Klubu na stronach www.biznesatlas.com i www.biznesatlas.pl należących do Fundatora
Fundacji.

http://www.frk.wroclaw.pl/


7) wymiana  linków  i  ich  promocja  za  pośrednictwem  portalu  Facebook,  dotyczących  informacji  o  bieżącej
działalności Stron, w zgodzie z postanowieniami regulaminu tego portalu;

8) umożliwienie Członkowi Klubu udziału w spotkaniach biznesowych i innych spotkaniach okolicznościowych i
eventach organizowanych z myślą o przedsiębiorcach przez Fundację;

9) umożliwienie Członkowi Klubu wymiany doświadczeń w ramach spotkań przedsiębiorców organizowanych
przez Klub Biznesu w formie Speed-Meetingu lub innej formie zaplanowanej przez Klub;

10) umieszczenie materiałów reklamowych firmy Członka Klubu na spotkaniach biznesowych organizowanych
przez Fundację w miarę możliwości organizacyjnych i możliwości obiektu. 

11) umożliwienie Członkowi Klubu osobistego prowadzenia reklamy swojej firmy w dowolny sposób, możliwy ze
względu na możliwości lokalowe i specyfikę danego przedsięwzięcia.

12) wyrażenie zgody na korzystanie przez Członka Klubu z informacji o przynależności do Klubu Biznesu w tym
posiadania statusu Partnera Fundacji, w działaniach marketingowych Członka Klubu;

13) zamieszczenie  logo  (znaku  towarowego)  Członka  Klubu  w  materiałach  reklamowych  i  informacyjnych
drukowanych przez Fundację, w szczególności plakatach, ulotkach i terminarzach;

14) umożliwienie Członkom Klubu zakupu biletu na wydarzenia kulturalne organizowane przez Fundację ze stałą
zniżką 50% . Zniżka dotyczy również osoby towarzyszącej.

15) umożliwienie zakupu większej ilości biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez Fundację w cenach
promocyjnych;

16) promowanie firmy Członka Klubu w sposób szczególny w przypadku wnoszenia wkładu ponad minimum w
działanie Fundacji oraz Klubu.

2. W ramach niniejszej umowy Członek Klubu zobowiązuje się:
1) przygotować i przekazać, a także aktualizować  informacji o swojej firmie wg zał. 1 do niniejszej Umowy;
2) przestrzegać Regulaminu Klubu;

3. Każdy Członek Klubu ma prawo:
1) zgłaszać  własne wnioski  i  pomysły zmierzające do lepszej  realizacji  celów statutowych Fundacji  i  działalności
Klubu;
2) rekomendowania kandydatów na nowych Członków Klubu;
3) w miarę możliwości organizacyjnych spotkania klubowego zaprosić na nie bez dodatkowej opłaty dodatkowe osoby,
w tym rekomendowane na nowych Członków Klubu. 

4.  W  celu  umożliwienia  Fundacji  wykonania  postanowień  niniejszej  umowy,  Członek  Klubu  udziela  Fundacji
upoważnienia  do  wykorzystania  informacji  o  firmie,  swojego  logo  (znaku  towarowego)  i  innych  udostępnionych
materiałów w celach zgodnych z niniejszą Umową i Regulaminem Klubu.

5. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż podejmowanie przez Fundację części działań na rzecz Członka Klubu
może  podlegać  niezależnym  od  Fundacji  ograniczeniom  ze  strony  przepisów  prawnych.  Fundacja  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  brak  możliwości  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  w  razie  wystąpienia  ograniczeń
prawnych, a Członek Klubu zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

6.  Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za jakość,  przydatność  i  treść dostarczonych materiałów promocyjno-
informacyjnych o swojej  firmie, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały przepisów prawa i dobrych
obyczajów oraz praw osób trzecich.

7.  Członek Klubu oświadcza, że jest  uprawniony do posługiwania  się znakami towarowymi i  logotypami oraz do
promowania ich. Jednocześnie Członek Klubu zobowiązuje się zwolnić Fundację z wszelkich roszczeń osób trzecich
mających związek z ust. 4 niniejszego paragrafu.

§3. Składka Członkowska

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Członek Klubu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fundacji Rozwoju Kultury
we Wrocławiu składki członkowskiej w formie darowizny na cele statutowe Fundacji w wysokości minimum 500,00
(pięćset 00/100) złotych, płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na numer konta  16 1090 2516
0000 0001 3030 4009,  prowadzony dla Fundacji przez Bank Zachodni WBK S.A. O/Wrocław.

§4. Czas obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.  Niniejsza  umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Członka  Klubu  w  każdym  czasie  z  uwzględnieniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.



3. Fundacja może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w razie zalegania przez Członka Klubu z płatnością  składki członkowskiej  za dwa okresy
płatności, określone w §3 ust. 1 niniejszej umowy, a także na wniosek Rady Nadzorczej Klubu w przypadku rażącego
naruszania przez Członka Klubu regulaminu Klubu. 

§5. Odpowiedzialność Stron

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów, lojalnego współdziałania
w  realizacji  umowy  oraz  udzielania  wszelkich  informacji  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  postanowień
niniejszej umowy.

2.Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki i Regulaminu Klubu Biznesu Przy Fundacji rozwoju Kultury
we Wrocławiu.

3. Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe z niewykonywania lub nienależytego
wykonania obowiązków, które nakłada na nie niniejsza umowa, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przyjętych obowiązków wynikło z przyczyn przez Strony niezależnych.

§6. Klauzula poufności

1.  Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkich  informacji  poufnych  przekazanych  na
spotkaniach Klubu Biznesu, nieopublikowanych przez Fundację na forum publicznym w tym na stronie internetowej,
prasie, telewizji i innych mediach społecznościowych. Wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą objęte
są ścisłą tajemnicą.

§7. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy, Strony rozwiązywały będą w pierwszej kolejności polubownie.
Dla rozstrzygnięcia sporów niemogących zostać rozwiązanymi polubownie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby
Fundacji.

2.  Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i  przepisów o
działaniu Fundacji.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  W przypadku zmiany siedziby jednej ze Stron w czasie trwania niniejszej  umowy, każda ze stron Umowy ma
obowiązek powiadomienia na piśmie drugiej strony o zaistniałej zmianie.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.

Członek Klubu Fundacja



Zał. 1. Informacja o Firmie Członka Klubu:

Nazwa Podmiotu:

……………………………………………………………………………….

Nazwa Skrócona:

……………………………………………………………………………….

Województwo:

……………………………………………………………………………….

Miasto:

……………………………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………………………….

Kod pocztowy:

……………………………………………………………………………….

Telefon:

……………………………………………………………………………….

NIP:

……………………………………………………………………………….

E-Mail:

……………………………………………………………………………….

Forma Prawna:

……………………………………………………………………………….

Oferta ( max 200 znaków)

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

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

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



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

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

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

O Firmie (max 200 znaków)

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

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

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

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

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

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


