Umowa numer : S/......../47/2018 [wszystkie mecze w trybie „PRO”]
dotyczy sponsoringu ligi koszykówki WRONBA, pakiet sponsorski ekstra dla 3.ligi
zawarta ..............data............... we Wrocławiu pomiędzy:
1) Fundacją Ligi WRONBA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łuczan 2; reprezentowaną przez: Piotra Peltza – prezesa zarządu zwaną
dalej Fundacją ligi WRONBA
,a
2) firmą: ............................................ nazwa........................................................................ , .........NIP...........
z siedzibą .......miejscowość ............ ....................ulica........................, ......... numer domu..........., .........numer lokalu........... zwaną dalej
Sponsorem
§1
Rozgrywki WRONBA prowadzone są zgodnie z Regulaminem opublikowanym w serwisie internetowym www.wronba.pl
§2
Przedstawicielem drużyny jest Kapitan ........... imię.....................................................nazwisko.......................
........telefon........., ...................... em@il..............................., zamieszkały ....... miejscowość ............

który zgłasza zawodników do
rozgrywek na liście zawodników (załącznik do umowy). Kapitan jest zobowiązany do zapoznania z
Regulaminem wszystkich graczy swojej drużyny.
...........................ulica.................................., ......... numer domu..........., .........numer lokalu...........,

§3

Fundacja ligi WRONBA w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
a. Przyjęcia drużyny sponsora do rozgrywek ligowych 47.sezonu.
b. Przyjęcia drużyny sponsora do rozgrywek pucharowych 47.sezonu.
c. Prezentacji banerów sponsora w halach meczowych WRONBA o wymiarach 265 cm x 134 cm, po
dwa w każdej z hal. Przygotowaniem banerów na podstawie dostarczonych materiałów zajmuje się
WRONBA.
d. Emisji baneru z logo/nazwą sponsora (w oparciu o dostarczone materiały) we wszystkich głównych
serwisach wronba.pl/com. Logo/nazwa sponsora będzie pojawiać się zamiennie z nazwami
pozostałych sponsorów drużyn. Dane techniczne baneru: szerokość 300 pikseli, wysokość 180
pikseli, waga do 200 kB.
e. Emisji baneru reklamowego w zakładce z informacjami o drużynie i zawodnikach. Dane techniczne
baneru: 968 pikseli, wysokość 180 pikseli, waga do 200 kB.
f. Emisji w serwisie wronba.pl relacji filmowej nie krótszej niż po 4 minuty z każdego z dwóch
meczów drużyny
§4

Kapitan i każdy z zawodników ma prawo wnieść w trakcie sezonu dodatkowe opłaty na cele statutowe
Fundacji ligi WRONBA związane z dodatkowymi działaniami Fundacji ligi WRONBA niewymienionymi w
niniejszej umowie (np. zgłoszenie kolejnych zawodników).
§5

Sponsor zobowiązuje się do zapłaty za działania wymienione w § 3 na rzecz Fundacji ligi WRONBA kwoty
wyliczonej w następujący sposób:
patrz §6 pkt.1

opłata podstawowa =

1 x 2889 zł *(

)

...... x 79 zł

opłata za więcej niż ośmiu zawodników w składzie =

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

inne bonifikaty

Razem kwotę: ........................................ zł (plus VAT) oraz kwotę dodatkowych opłat wynikających z
§ 6 pkt 1,2 (plus VAT) na podstawie faktury, płatną w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
§6

pkt. 1. Opłata podstawowa w wysokości 2889 zł dotyczy zgłoszenia drużyny do Ligi i Pucharu Ligi.
Dodatkowo doliczone zostaną następujące opłaty: - w przypadku awansu do 1/8 Pucharu Ligi - 0 zł; w przypadku awansu do 1/4 Pucharu Ligi - 0 zł; w przypadku awansu do 1/2 Pucharu Ligi – 0 zł; - w
przypadku awansu do finału Pucharu Ligi – 0 zł, - w przypadku zakwalifikowania do meczu „o awans z

pucharu” – 0 zł. W przypadku przegranej walkowerem w Pucharze Ligi, drużyna zobowiązana jest do
wniesienia opłaty jak w przypadku awansu do kolejnej rundy.
pkt. 2. W przypadku przegranej walkowerem w Pucharze Ligi, nałożona na drużynę zostaje opłata równa
odpowiedniej opłacie za awans do następnej rundy, zgodnie z pkt. 1 § 6

§7

Umowa została zawarta do 14.06.2018. Obowiązuje czteromiesięczny okres wypowiedzenia niniejszej
umowy. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Fundacji ligi
WRONBA.
Sponsor

Kapitan

Fundacja ligi WRONBA

.....

imię, nazwisko, podpis

.....

zapoznałem się z regulaminem rozgrywek 47.WRONBA

.....

imię, nazwisko, podpis

.....

