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Umowa nr ...... / ...... 
na prowadzenie gier i zabaw podczas imprezy okolicznościowej 

 
Zawarta w ............... dnia ............... 2015 r., pomiędzy: 

 
.............................................. zamieszkałym w ............................................., 

ul. .........................................................................................., tel. ............................................. 
zwaną/ego w dalszej części umowy Klientem, 

 
a 
 

Centrum Kreatywnego Rozwoju 
………………………………………………… .  

…………………………………………………………… 
reprezentowanym przez Łukasza Sobczaka 

zwanego w dalszej części umowy Organizatorem. 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy : 

1. Klient powierza Organizatorowi, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie gier i zabaw : 

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

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

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

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

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

Podczas imprezy okolicznościowej. 

2. Klient deklaruje, że liczba uczestników nie przekroczy ............................ osób.  

3. Uroczystość odbędzie się w dniu ............................ roku. Organizator zobowiązuje się wykonać 
zlecenie w godzinach .............. do .............. w lokalu pod adresem:  

 Miasto: ........................................................ 

 Ulica: ........................................................ 

 nr domu: .............. / mieszkania .............. 

4. Organizator wykona umowę samodzielnie lub w obecności dodatkowej osoby,                              
(po wcześniejszym ustaleniu z Klientem) przy pomocy własnego sprzętu. 

5. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne 
oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy, oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą 
starannością. 



 

2 

 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotowej umowy Klient zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi 
wynagrodzenie w kwocie ……..… PLN Brutto. Powyższa kwota zostanie wpłacona na konto                
Nr 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Organizatora do 2 dni po podpisaniu Umowy. 

2. W przypadku braku dokonania określonej wpłaty w wyznaczonym terminie Organizator ma prawo 
odstąpienia od realizacji umowy.  

   

§ 3 
Umowne prawo do odstąpienia 

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy do 7 dni przed dniem  imprezy wskazanym w     
§ 1 pkt 3. 

2. Klientowi przysługuje jednorazowa zmiana terminu, pod warunkiem, że proponowany nowy, nie 
koliduje czasowo z innymi zobowiązaniami wykonawcy i nie przekracza 30 dni od ustalonego 
pierwotnie, wskazanego w § 1 pkt 3. 

 

§ 4 
Odpowiedzialność 

1. W przypadku choroby, zdarzenia losowego, lub każdego innego czynnika, który uniemożliwi 
Organizatorowi wykonanie przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Klienta, oraz zapewnienia osoby, która wykona umowę w jego 
zastępstwie. Osoba ta będzie zobowiązana do wykonania umowy na warunkach określonych 
niniejszą umową i na tym samym poziomie.   

 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Powszechny.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy muszą mieć formę pisemną, potwierdzone podpisem obu 
stron, pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Klienta                        
i Organizatora. 

5. Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

 

 
 

 ................................... ................................... 
 Podpis Klienta Podpis Organizatora 


