UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu ……………………… w Krakowie (dalej zwana „Umową”) pomiędzy:
Fundacją Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2,
31-137 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320, posiadającą
numer NIP: 6762507232, REGON: 364424465, reprezentowaną przez:
Agnieszkę Pleti – Prezes Zarządu,
zwaną dalej „Obdarowaną”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Darczyńcą”,
łącznie zwane „Stronami”, a każda oddzielnie „Stroną”
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
1. Darczyńca oświadcza, że kosztem własnego majątku zobowiązuje się przekazywać co
miesiąc na rzecz Obdarowanego kwotę pieniężną („Przedmiot Darowizny”) stanowiącą
iloczyn następujących czynników:
a) ilości sztuk sprzedanych kaw z listy zadeklarowanych kaw biorących udział w akcji "Kawa
dla Fundacji"
b) 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy)
2. Lista kaw obejmuje:














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

3.Obdarowany darowiznę przyjmuje i oświadcza, że kwota darowizny zostanie przeznaczona
na działalność statutową Fundacji.
§3
1. Darczyńca określi kwotę darowizny na podstawie raportu sprzedażowego za dany
miesiąc. Obdarowany ma prawo wglądu do raportu sprzedażowego.
2. Darowizna zostanie dokonana na rachunek bankowy Obdarowanego prowadzony przez
Bank BZ WBK o numerze: 27 1090 1665 0000 0001 3463 8735 przelewem o tytule „Kawa
dla Fundacji” w terminie do 14 każdego miesiąca.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4.Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
5. Okres wypowiedzenia upływa w ostatnim dniu miesiąca.

§4

1. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania na drodze

2.

3.
4.
5.
6.

polubownej wszelkich sporów pomiędzy Stronami, które wynikają z realizacji Umowy lub
jej interpretacji.
O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się w terminie 30 dni, Strony zgadzają
się poddać spory wynikłe z realizacji Umowy, jej interpretacji lub z tym związane pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Fundacji.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron. Koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi Obdarowany.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W kwestiach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Osobami kontaktowymi odpowiedzialnymi za umowę są:
 Ze strony Obdarowanego: Grzegorz Ludwin, e-mail: g.ludwin@polandbusinessrun.pl,
tel.: 511-614-144
 Ze strony Darczyńcy: ……………………………………………………………………….…
…….……………………………………………………….……………………………………

Darczyńca:

Obdarowany:

…………………………………

…………………………………

