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na publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas imprez
.
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zawarta we Wrocławiu pomiędzy Stowarzyszeniem Autorów "ZAiKS" z siedzibą w Warszawie ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, wpisanym
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000037327, NIP 5251571004, zwanym dalej

„ZAiKS", reprezentowanym przez Michała Kuliga — Dyrektora Okręgu we Wrocławiu al. Kasztanowa 2A, 53-125 Wrocław a Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w 47-220 Kędzierzyn—Koźle al. Jana Pawła II 29 o nr NIP: 7491954792, REGON: 532437162
zwanym dalej „Licencjobiorcą", którego reprezentuje dyrektor—Zenona Kuś.
5 1
Licencjobiorca oświadcza, że jest organizatorem w dniu 15.09.2019 r. w 47—220 Kędzierzyn-Koźle na Parkingu przed Halą Śródmieście
przy al. Jana Pawła [129 imprezę:
MBS - impreza sportowa - muzyka towarzysząca (w tle)
@2
1. ZAiKS oświadcza, że na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki działa jako organizacja zbiorowego zarządzania” prawami autorskimi
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231) i ustawy z dnia 15 czerwca2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. 2018 poz. 1293)”.
2. ZAiKS oświadcza, że na repertuar ZAiKS-u składają się utwory słowne-, muzyczne i słowne-muzyczne autorów polskich iza-granicznych, któ-rzy
osobiście bądź przez swych następców prawnych lub na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji z autorskimi związkami zagranicznymi
udzielili ZAiKS-owi prawa do reprezentowania ich na polu eksploatacji objętym niniejszą umową.

@3
1. ZAiKS udziela Licencjobiorcy, w graniCach i na warunkach w niniejszej umowie określonych, niewyłączn-ej licencji na jednorazowe publiczne
odtwarzanie w ramach imprezy, o której mowa w 5 1.
2. Licencja niniejsza, bez zgody ZAiKS, nie może być odstępowana osobom trzecim. Zgoda taka, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej.

5,4
1. Z tytułu udzielonej licencji, o której mowa w 5 3 niniejszej umowy Licencjobiorca zobowiązuje się przekazać” na rzecz ZAiKSau zryczałtowane
wynagrodzenia autorskie według. następującej stawki (netto) 93,27 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł 27/100).
2. Powyższe wynagrodzenie autorskie powiększone zostanie o. kwotę podatku VAT według stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku
podatkowego.
@5
1. ZAiKS w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo zawartej umowy jedn-ak nie wcześniej niż. w pierwszym dniu roboczym po zakończonej
imprezie wystawi fa kture VAT z 't-enn-in'em płatności 14a od. daty wystawienia faktury.
?2'.

Licencjobiorca dokona zapłaty wynagrodzeń autorskich na rachunek bankowy wSk'aZany w-fa kturze V-ATw terminie 14 .d nio'd 'dat'yjej wystawienia

wraz ze wskazaniem numeru faktury VAT, której dotyczy wpłata.
3. Licenciobiorca wyraża zgodę na doręczanie mu faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej:
4. Jeżeli, do dnia ustalonego jako termin płatności należności, Licencjobiorca nie otrzyma faktury VAT za okres rozliczeniowy, niezwłocznie
powiadomi o tym ZAiKS — Sekcję Reklamacji i Windykacji telefonicznie (tel. 48 22 556—71-35, 48 22 530-53-72) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej reklamacje@zaiks.org.pl - wnosząc @. dostarczenie faktury. Wobec braku takiej informacji i żądania iLicen'cjob-iorcy uznaje się,
że fa ktura została doręczona.

56
Licencjobiorca zobowiązuje się do poszanowania autorskich pra-w osobistych twór-ców.
57
1. ZAiKS upoważniony jest do kontroli zgodności oświadczeń złożonych przez Licencjobiorcę we wniosku o zawarcie umowy lub innych danych
przekazywanych ZAiKS—owi, stanowiących podstawę ustalenia stawki — z rzeczywistym charakterem i zakresem korzystania z utworów.
2”.

Informacje uzyskane przez ZAiKS w czasie kontroli strony uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa, w rnzumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. 2019 poz-. 1010].
5 8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
59
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
5 10
Wszelkie spory-, mogące wyniknąć. przy realizacji umowy, stronypoddają orzecznictwu sądów powszechnych .we Wrocławiu.

5 11

'

Umowa została sporządzona w dwóch jeabrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5 12
LiCeaobiorca potwierdza otrzymanie i zapoznanie się z dołączoną do Umowy informacją o danych os-obourych w Stowńszeniu utorów ZAiKS.
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