
Program dofinansowany przez Fundację LOTTO im. H. Konopackiej 

     Zał. Nr 2 do Wniosku    

UMOWA O UDZIELENIE NIEODPŁATNEGO WSPARCIA NR ……/2022 

dotycząca realizacji zadania, które organizowane jest w ramach Projektu: 

„SPRAWNY NIEPEŁNOSPRAWNY Z LOTTO” 

 

zawarta w dniu …………..2022 r.  

pomiędzy:  

Szkolnym Związkiem Sportowym ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa 

NIP 526-16-75-834 

reprezentowanym przez: 

Dariusza Abramuka  zwanym dalej: 

,,Organizatorem” 

 

a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
WNIOSKODAWCĄ 

 

z siedzibą przy ul. ……………………………………………………, kod ………  –  ………..  w ……………………………………. 

NIP: _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _  

 

Reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

Zwanym dalej „Wspierającym” 

 

Organizator i Wspierający zwani są łącznie „Stronami”, zaś niniejsza umowa zwana jest także „Umową”.  

 

§1 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wspierającego wsparcia w formie nieodpłatnego udostępnienia: 

w wymiarze 20 godz. zegarowych przeznaczonych na zajęcia na niżej wymienionych obiektów sportowych: 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

§2 

Zobowiązanie stron 

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 będący podstawą wyceny wartości świadczenia usług wymienionych w §1 

§ 3 

Organizator zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Wspierającym celu realizacji zajęć.  

§ 4 

Umowa obowiązuje od dnia  12.09.2022 do dnia 12.12.2022 i może być rozwiązana za jednodniowym wypowiedzeniem złożonym 

przez którąkolwiek ze stron na piśmie. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

                                        Organizator                                        Wspierający  

             (podpis i pieczątka)           (podpis i pieczątka)                  

                                               

 



Program dofinansowany przez Fundację LOTTO im. H. Konopackiej 

 

Załącznik nr 1 do Umowy nr………… z dnia ……………. 

 

 

 

 

 

Wycena poniesionych kosztów w wysokości minimum 300 zł 
1
  

 

 

 

Lp Nazwa udostępnionego obiektu zgodnie z §1 

Ilość 

godz. 

zajęć  

Stawka 

godz.wg 

obowiązujące

go cennika 

(zł) 

 

Wartość obiektu 

(zł) 

     

     

     

 

                                                      Wartość ogółem 
 

 

                                                                                   

 

                                                                

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

                                                                                                                                                Wspierający  

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka) 

 

 

 

                                                           
1
 Zgodnie ze złożonym Wnioskiem dział. VIII. 


