Umowa nr ………………….
Zawarta w dniu ………………………. 2017 r. w Lublin pomiędzy:
Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadela Syriusza”, z siedzibą w Lublinie, ul. Lwowska 12,
2-128 Lublin, NIP: 712-2612-009 reprezentowaną przez Prezesa Krzysztofa Księskigo, zwaną w treści
umowy Organizatorem,
a
________________________________ z siedzibą ____________________________, NIP _____________________, reprezentowaną
przez: ___________________________ zwanym dalej Wystawcą.
§1
Umowa dotyczy wynajmu powierzchni wystawienniczo-handlowej podczas XXXII Ogólnopolskiego
Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2017, zwanego dalej Polconem, który odbędzie się w dniach
24-27 sierpnia w Lublinie.
§2
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnych świadczeń.
2. Organizator zobowiązuje się do:
a) udostępnienia Wystawcy stoiska handlowego
TYP:……...………………………….. o powierzchni ……………....… metrów kwadratowych o wymiarach ………………. ,
oznaczonego jako …………………….…... na mapie wystawców stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy;
b) udostępnienia Wystawcy na ww. stoisku wyposażenia w postaci: podłogi, stołów w liczbie 1,
krzeseł
w
liczbie
2,
dostępu
do
prądu,
oświetlenia
górnego,
regału
…………………………………………………………………………………………………;
c) umieszczenia informacji o Wystawcy w dziale „Wystawcy” na stronie internetowej Polconu
http://polcon2017.pl/;
d) umieszczenia informacji o Wystawcy w folderze Polconu otrzymywanym przez każdego
uczestnika imprezy
e) przekazania Wystawcy ustalonej liczby biletów wstępu na Polcon uprawniających do udziału w
całej imprezie.
3. Wystawca zobowiązuje się do :
a) zapłaty organizatorowi kwoty …………………….… złotych brutto (słownie: …………………..……. złotych
brutto), na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury z 7-dniowym terminem płatności, do 15
sierpnia 2017 roku;
b) przestrzegania Regulaminu Wystawców dostępnego na stronie http://polcon2017.pl/
stanowiącego integralną część niniejszej umowy;
c) przygotowania stoiska w dniu 24 sierpnia dla uczestników Polconu oraz złożenia stoiska po
zamknięciu imprezy dla uczestników.
§3
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielania
sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień umowy.

2. Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do powstrzymania się od wszelkich
działań, które mogłyby narazić renomę kontrahenta.
3. Obie strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy co do treści niniejszej umowy, a także procesu
negocjacji. Strony zobowiązują się ponadto do nie wyjawiania żadnych informacji uzyskanych o
kontrahencie w trakcie trwania umowy, jak i w ciągu 12 miesięcy po jej wygaśnięciu.
§4
1. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzedawany towar oraz jego zgodność z
obowiązującymi przepisami oraz normami.
2. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie konkursy, loterie i inne atrakcje
organizowane w ramach stoiska oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
oraz normami społecznymi.
3. Wystawca może się posługiwać logiem i materiałami Polconu tylko w ramach promocji wydarzenia
oraz po uprzednim uzyskaniu zgody od Organizatora.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

1.

§5
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wystawcę, wpłacona kwota, o której mowa w §2 ust.
1 pkt a, nie podlega zwrotowi i Wystawca nie ponosi dodatkowych kosztów.
W przypadku braku uruchomienia stoiska handlowego przez Wystawcę w dniu rozpoczęcia
Polconu Organizator naliczy Wystawcy karę umowną w wysokości 1000 zł płatną w ciągu 7 dni
od daty otrzymania faktury.
W przypadku naruszenia terminów płatności Organizator zastrzega sobie prawo do
unieważnienia umowy bez prawa do rekompensaty dla wystawcy albo naliczenia odsetek
ustawowych wynikających z zwłoki.
Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku
jeżeli charakter stoiska będzie stał w sprzeczności z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
społecznego. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Wystawcę zgodnie z §2 ust. 1 pkt a
niniejszej umowy zostaną zwrócone, a Wystawcy nie będzie przysługiwało prawo do
rekompensaty.
Wystawca oświadcza, że treści prezentowane na stoisku Wystawcy uruchomione podczas
Polconu nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od umowy z przyczyn od nich
niezależnych, w tym z powodu wystąpienia siły wyższej, wprowadzenia stanu wyjątkowego,
stanu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, zamachu terrorystycznego, żałoby narodowej,
udokumentowanej poważnej choroby lub śmierci Organizatora lub Wystawcy.
Odstąpienia od niniejszej umowy dokonuje się w formie pisemnej. Za datę odstąpienia przyjmuje
się dzień, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostanie doręczone Stronie.
§7
Do bezpośredniej realizacji uzgodnień wynikających z niniejszej umowy Organizator wyznacza ze
swojej strony reprezentanta – IMIĘ I NAZWISKO, FUNKCJA, tel. …………………………….., e-mail:
……………………...

2. Do bezpośredniej realizacji uzgodnień wynikających z niniejszej umowy Wystawca wyznacza ze
swojej strony …………………….., tel. …….., e-mail: ……. .
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Wystawca, w szczególności
ewentualne koszty wynikające z operacji bankowych związanych z realizacją niniejszej umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku
porozumienia właściwym sądem do rozpoznawania sporów między Stronami jest sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………
WYSTAWCA

………..………………………………
ORGANIZATOR

