
UMOWA WYNAJMU POWIERZCHNI 

Nr ….…………/ 2016 

 

Zawarta w dniu ............................. pomiędzy Gminą Wiązowna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 

59, 05-462 Wiązowna, NIP: 532-000-02-34, REGON: 013268994 

reprezentowaną przez: 

Wójt – Janusz Budny przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Alicji Matuszewskiej zwaną 

dalej Organizatorem,  

a: 

Nazwa: ................................................................................... 

Adres:  ...................................................................................  

NIP: ……………………………………………………....... 

REGON:................................................................................ 

reprezentowaną przez..... 

zwanego dalej Wystawcą. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania 

II Eko Pikniku Rodzinnego w Zakręcie przy ul. Szkolnej w dniu 23 kwietnia 2016 roku,  

w godzinach 10.00-20.00. 

 

§ 2 

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację II Eko Pikniku Rodzinnego oraz uprawnionym 

do wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej jest Organizator. 

 

§ 3 

Wystawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wystawców stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 

§ 4 

 

Na mocy niniejszej umowy Organizator wynajmie Wystawcy powierzchnię wystawienniczą 

położoną na terenie działki ewidencyjnej numer 337 położonej w obrębie geodezyjnym 

Zakręt, gmina Wiązowna o wielkości 15 m
2
 . 

 

§ 5 

Cena najmu powierzchni wynosi 369,00 zł brutto. Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia 

opłaty najpóźniej na 10 dni przed planowaną imprezą, na konto: Urzędu Gminy 

Wiązowna w  Banku Spółdzielczym w Otwocku o nr 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. 

Niewpłacenie w/w kwoty w powyższym terminie powoduje zerwanie niniejszej umowy  

i odsprzedanie zarezerwowanego stoiska. W przypadku rezygnacji z udziału w II Eko Pikniku 

Rodzinnego kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi.  

 

§ 6 

Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych 

materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy  

z Organizatorem, pod rygorem kary umownej w wysokości 1000,00 zł. 

 

§ 7 

Wystawcy nie wolno bez zgody Organizatora oddać przedmiotu wynajmu w całości lub  

w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. 



§ 8 

Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego 

oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. Ponadto Wystawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za towary, sprzęty pozostawione na stoisku. 

 

§ 9 

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy. 

 

§ 10 

Montaż i demontaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu wskazanym 

przez organizatora. 

§ 11 

Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez 

Organizatora i określonej w §4. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. 

powinny znajdować się w obrębie stoiska.  

§ 12 

Liczba osób do obsługi stoiska musi zostać zgłoszona Organizatorowi najpóźniej na 7 dni 

przed imprezą celem wydania stosownych identyfikatorów (ilość ograniczona).  

 

§ 13 

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów 

znajdujących się na całym terenie targowym oraz wykorzystywania tych materiałów do celów 

marketingowych. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 16 

Wystawca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT za udział w II Eko Pikniku 

Rodzinnym bez podpisu odbiorcy w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (VAT). 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

            Organizator                                                                            Wystawca   

    

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Regulamin wystawcy II Eko Pikniku Rodzinnego. 


