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UMOWA

zawarta w

Kędzierzynie-Koźlu

w dniu

.AO'•.'!J..'c. ... 2019 r.,

pomi/d~!:~~~fJJI

Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzy~ie':·K·oifu·z ·sre·d~ib·ą ·w -·
Kędzierzynie-Koźlu,

al. Jana Pawła II 29,47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491954792, REGON 532437162 reprezentowanym
przez:
Zenonę Kuś

- Dyrektor działającą na podstawie

z dnia 02.01.2019 r. (w
zwanym w dalszej

pełnomocnictwa

Prezydenta Miasta

Kędzierzyna-Koźla

załączeniu),

części

umowy MOSiR

a
Polską ligą

Siatkówki S.A. ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

reprezentowaną

Pawła

Sądowego

KRS

0000151248,

NIP

521-31-13-357,

REGON

016409188,

przez:

Zagumnego - Prezesa Zarządu,

Piotra Sieńko - Wiceprezesa Zarządu
zwaną

w dalszej

części

Umowy PLS SA,

(W dalszej części Umowy MOSiR i PLS SA będą zwani łącznie Stronami lub indywidualnie Stroną)

zawierają umowę

o następującej treści:

§ 1.
Oświadczenia

1.

Stron

PLS SA oświadcza, że jest organizatorem imprezy sportowej tj. "XXIV Mistrzostw Polski Old
Boyów w piłce siatkowej" odbywającej się w dniach 14-16 czerwca 2019 roku w Kędzierzynie
Koźlu, zwanej dalej " Imprezą" i posiada wyłączne prawa organizacyjne i marketingowe do

zorganizowania Imprezy. Impreza zostanie zorganizowana w Hali Widowiskowo-Sportowej
"AZOTY" w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1 A oraz w Hali Sportowej "ŚRÓDMIEŚCIE" w
Kędzierzynie-Koźlu

przy al. Jana Pawła II 29.

.

2.

MOSiR oświadcza, że jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle prowadzoną
w formie jednostki

3.

MOSiR

budżetowej.

oświadcza, iż przysługuje

mu prawo do

władania

budynkiem Hali Widowiskowo-

Sportowej "AZOTY" położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1 A (dalej Hala
,,Azoty") wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr GG.XII.724-1-5-1j08
z dnia 20.01.2009 r. ustanawiającej na wskazanym budynku trwały zarząd na czas
nieoznaczony na podstawie którego to

tytułu

prawnego MOSiR jest

upoważniony

do

dysponowania tym budynkiem w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej
umowy.
4.

MOSiR oświadcza, iż przysługuje mu prawo do władania budynkiem Hali Sportowej

"ŚRÓDMIEŚCIE" w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Jana Pawła II 29 (dalej Hala "Śródmieście")
wynikające z decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr GG.XI.72244-25j3 z dnia

31.10.2003 r. ustanawiającej na wskazanym budynku trwały zarząd na czas nieoznaczony na
podstawie którego to tytułu prawnego MOSiR jest upoważniony do dysponowania tym
budynkiem w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy.
5.

Strony zobowiązują się do wzajemnej promocji w celu spójnego i jednolitego przekazu
medialnego.

6.

Strony zgodnie oświadczają, że będą dbać o dobry wizerunek każdej ze Stron umowy.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest współorganizacja "XXIV Mistrzostw Polski Old Boyów w
piłce siatkowej" które odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2019 roku oraz promocja Miasta
Kędzierzyn-Koźle podczas przygotowań i w czasie trwania Imprezy.

2.

Organizacja Imprezy w Kędzierzynie-Koźlu ma na celu:
• ugruntowanie pozycji Miasta Kędzierzyn-Koźle jako silnego ośrodka sportowego,
• promocję walorów Miasta Kędzierzyna-Koźla wśród uczestników Imprezy oraz jej
kibiców,
• promocję w środkach masowego przekazu.
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§ 3.
Zobowiązania PLS SA

W ramach umowy PLS SA zobowiązuje się do :

1.

Nadania

Miastu

Kędzierzyn-Koźle

tytułu

"Miasto

Kędzierzyn-Koźle

Gospodarz

XXIV

Mistrzostw Polski ald Boyów w piłce siatkowej 2019" z prawem do wykorzystywania go (wraz
z oficjalnym logo imprezy) w swych kampaniach promocyjnych i reklamowych.
2.

Zamieszczenia nazwy Miasta Kędzierzyn-Koźle w oficjalnym logotypie Imprezy.

3.

Nadania Miastu Kędzierzyn-Koźle i MOSiR prawa do wykorzystywania faktu współpracy przy
organizacji Imprezy we własnej aktywności marketingowej zarówno w czasie jej trwania jak
i poza

4.

nią.

Zamieszczenia logo

nazwy Miasta Kędzierzyna-Koźle na oficjalnej stronie internetowej

Imprezy.
5.

Zamieszczenia tekstu i zdjęć promocyjnych dotyczących Miasta Kędzierzyna-Koźla na
oficjalnej stronie internetowej Imprezy.

6.

Zamieszczenia 5 komunikatów prasowych zawierających informację o Mieście Kędzierzyn
Koźle i wypowiedzi przedstawiciela Miasta na oficjalnej stronie internetowej Imprezy.

7.

Ekspozycji logo lub nazwy Miasta podczas Losowania Grup, które odbędzie się w formie
online.

8.

Ekspozycji materiałów reklamowych Miasta Kędzierzyn-Koźle (takich jak balony, bannery,
siatki) na obiektach sportowych na których rozgrywana będzie Impreza. Materiały zostaną
dostarczone przez Miasto.

9.

Kędzierzyn-Koźle

Zapewnienia przedstawicielom Miasta

udziału

w ceremonii

wręczenia

nagród.
10. Zapowiedzi przez spikera z

informacją

o

Mieście

Kędzierzynie-

Koźlu

jako Gospodarza

Imprezy.
11. Zamieszczenia nazwy Miasta

Kędzierzyn-Koźle

na medalach

pucharach dla

zwycięzców

Imprezy.
12. Zamieszczenia informacji o Mieście Kędzierzyn-Koźle wraz z logo lub nazwą Miasta na
oficjalnym fanpagu Imprezy w mediach społecznościowych w szczególności Faceebook-u .
13. Zamieszczenia logo lub nazwy Miasta Kędzierzyna-Koźla przed lub po każdym materiale
filmowym, emitowanym przez Siatkarską Ligę TV.
14. Zamieszczenia logo lub nazwy Miasta na

okolicznościowych

koszulkach Imprezy.

konferencyjną, salkę

VIP, i inne uzgodnione z MOSiR pomieszczenia na

cały

okres trwania

Imprezy to jest od 13.06.2019 r. godz. 15.00 do 16.06.2019 r. godz. 20.00 wraz z zapleczem
Hali "Azoty", w

2.

szczególności

parkingami.

Udostępnienia do korzystania Hali "Śródmieście" wraz z infrastrukturą w szczególności parkiet
główny,

a także

ciągi

komunikacyjne, szatnie, toalety,

MOSiR pomieszczenia na

cały

salkę konferencyjną

i inne uzgodnione z

okres trwania Imprezy to jest od 13.06.2019 r. godz. 15.00 do

16.06.2019 r. godz. 20.00 wraz z zapleczem Hali "Śródmieście", w szczególności parkingami.

3.

Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za

koordynację działań niezbędnych

przy realizacji

przedmiotu Umowy, a mianowicie :
a)

osoba odpowiedzialna za

a

kS

i

koordynację

działań

technicznych:

Lesław

Drobny, kom.

e- mai~I."'I• • • • • • • • •"

b) osoba odpowiedzialna za koordynację działań informatycznych: Rafał Składny, kom.
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Zapewnienia przygotowania Hali "Azoty" oraz Hali "Śródmieście" na potrzeby rozgrywanych
meczy, tj. przygotowania 4 boisk (3 w na parkiecie głównym i 1 w hali treningowej) oraz
1 boiska w Hali "Śródmieście".

5. Zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia obiektów w czasie meczów.
6.

Zapewnienia pomieszczenia dla sędziów .

7.

Zapewnienia pomieszczenia dla Organizatora na Biuro Zawodów.

8.

Zapewnienie pomieszczenia do odprawy technicznej w piątek (14.06.2019).

9.

Zapewnienia

10.

Udostępnienia miejsca przed halą na ustawienie brandingu podczas imprezy.

łącza

internetowego.

11. Uiszczenia opłaty ZAiKS związanej z emisją muzyki w trakcie meczów.

~§5. '

Wynagrodzenie

1.

Za realizację usług promocyjnych na rzecz Miasta Kędzierzyna-Koźla związanych z realizacją
niniejszej umowy MOSiR zobowiązuje się zapłacić na rzecz PLS SA kwotę 80000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych)

brutto.

2.

Podstawą

do zapłaty będzie sporządzenie przez PLS SA oraz przekazanie MOSiR pisemnego

raportu z działań promocyjnych zrealizowanych przez PLS SA na rzecz Miasta Kędzierzyna-Koźla .
3.

Zapłata

wynagrodzenia

powyżej

nastąpi

po

zakończeniu

Imprezy oraz otrzymaniu raportu o którym mowa

na rachunek bankowy PLS SA w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury.

§ 6.
Używanie

1.

znaków i korzystanie z praw autorskich

Gmina Kędzierzyn-Koźle upoważnia Organizatora do używania logo Miasta Kędzierzyn-Koźle
wyłącznie w

zakresie niezbędnym dla wykonania zobowiązań wynikających z Umowy

i wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy wraz z prawem sublicencji na tych samych
warunkach, które przysługują PLS SA. Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje
nas,tępujące

polach eksploatacji:

a. wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
eksploatacji,
b. zwielokrotnienie

przy użyciu jakiejkolwiek techniki,

niezależnie

od standardu,

systemu lub formatu;
c. wykorzystanie

do

celów

marketingowych

i/lub

promocji,

w

tym

reklamy,

sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży, a także do
oznaczania lub identyfikacji Miasta oraz jego produktów i usług;
d. utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu
lub formatu,
e. nadanie

za

pomocą

wizji

przewodowej

lub

bezprzewodowej

przy

pomocy

jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
w tym nadawanie za pośrednictwem satelity,
f.

retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków
technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,

g. wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń,
h. przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, lub
użyczenie;

i.

udostępnianie, w tym publiczne, w taki sposób} aby każdy mógł mieć do niego dostęp
i mógł pobrać dla swojego własnego użytku w miejscu i w czasie przez siebie

MOSiR Kędzierzyn -Koźle - PLS S.A.
Mistrzostwa Po/ski O/d Boyów

wybranym .
niż

Każdy

w piłce siatkowej -

sposób wykorzystania logo Miasta

Kędzierzyn-Koźle 2019

Kędzierzyn-Koźle

w innym celu ,

w wykonaniu Umowy wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Gminy

Kędzierzyn

Koźle .

2. Strony

uznają,

iż

udzielenie niniejszej licencji nie jest

immanentną część świadczeń

odrębną

usługą,

lecz stanowi

realizowanych przez PLS SA na rzecz Miasta Kędzierzyn - Koźle w

ramach Umowy.
§ 10
Sprawy sporne

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą m i ały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Strony dążyć będą do rozwiązywania wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszej
Umowy na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory, które mogą
wyniknąć z niniejszej Umowy lub w związku z jej wykonywaniem, rozstrzygane będą przez
sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby MOSiR.

§11
Postanowienia końcowe

1.

Ewentualne zmiany dotyczące Umowy muszą być wniesione na piśmie i zaakceptowane przez
Strony.

2.

Organizator i MOSiR ponoszą koszty swojej działalności we własnym zakresie.

3.

Umowę sporządzono w dwóch jednob rzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,

po jednym dla

każdej

ze stron.

4. Gmina Kędzierzyn-Koźle wyra ża zgodę na udostępnienie do korzystania na warunkach

określonych

w

niniejszej

Umowie

wskazanych

tam

obiektów

sportowych

celem

przeprowadzenia Imprezy.

ORGANIZATOR

MOSiR
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