
Umowa sponsorska 

                                                          
 
Zawarta w .................................................. dnia ................r. 
pomiędzy: ............................................, z siedzibą w................................................. 
zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................  
Nr rej. .................................................................................... ...................................................... 
NIP.................................................REGON ................................................................................ 
reprezentowanym/reprezentowaną przez:.....................................................................................  
zwanym/zwaną dalej Sponsorowanym  
 
a ................................................................, z siedzibą w ..................................................,  
zarejestrowanym/zarejestrowaną w.............................................................................................. 
Nr rej. ........................................................................................................................................... 
NIP.................................................REGON................................................................................. 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: ...................................................................................  
zwanym/zwaną dalej Sponsorem  
 
 
                                                                               § 1  
 
Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Sponsora i Sponsorowanego, 
dotyczących przeprowadzenia przez Sponsorowanego działań reklamowych i promocyjnych 
na rzecz Sponsora podczas organizowania imprezy………………., zwanej 
dalej…………………., która odbędzie się w dniach……….w………………………………...  
 
 
                                                                                § 2  
 
Sponsorowany zobowiązuje się do następujących działań promocyjnych na rzecz Sponsora:  
1. Umieszczenie logo Sponsora według przekazanego wzoru o wymiarach………w reklamie 
imprezy ………..zamieszczonej w ……………………………………………………………  
2……………………………………………………………………………………………….  
3………………………………………………………………………………………………  
4. Sponsorowany zobowiązany jest przedstawić Sponsorowi do akceptacji projekty 
wszystkich materiałów promocyjnych związanych z przedmiotem umowy.  
 
 
                                                                                § 3  
 
Sponsor zobowiązuje się do następujących działań:  
 
1. Dostarczenie do siedziby firmy Sponsorowanego do dnia…………………… wszelkich 
niezbędnych materiałów promocyjno–informacyjnych związanych z przedsięwzięciem 
(zawierających logo Sponsora).  
2. …………………………………………………………………………………………...  
 
 
                                                                                § 4  



 
1. W ramach niniejszej umowy Sponsorowany obciąŜy Sponsora kwotą ......................... 
(słownie:..............................................) za świadczoną na jego rzecz działalność promocyjną  
2. Ustaloną kwotę Sponsor przekaŜe na konto bankowe 
Sponsorowanego ................................................................................. w terminie ……… dni 
od daty podpisania umowy.  
 
 
                                                                                § 5  
 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia ..............  
 
 
                                                                                § 6  
 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia wynikające z realizacji niniejszej umowy wymagają 
pisemnej zgody obu stron pod rygorem niewaŜności.  
 
 
                                                                                § 7  
 
Obie strony deklarują chęć porozumienia we wszystkich kwestiach spornych. W razie 
niemoŜności dojścia do porozumienia na drodze negocjacji, wszystkie spory z tytułu 
niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd przedmiotowo właściwy dla pozwanego.  
 
 
                                                                                 § 8  
 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
 
                                                                                 § 9  
 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze 
Stron.  
 
                                    
 
                        
                                       Sponsorowany                                               Sponsor  
 
 
 
Ponadto umowa moŜe zawierać następujące informacje:  
- wskazanie na konsekwencje niewywiązania się z terminowego przekazania na konto 
określonej umową kwoty;  
- czynniki, jakie mogą wpłynąć na odstąpienie od umowy i związane z tym konsekwencje;  
- zapis o nadzorowaniu przez przedstawiciela Sponsora wszelkich czynności realizowanych 
podczas całego przedsięwzięcia;  



- o nieprowadzeniu przez Sponsorowanego promocji i reklamy podmiotów konkurencyjnych 
wobec Sponsora.  

 


