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UMOWA 

 

Zawarta dnia ................................2022 r. w Szczytnie pomiędzy: 

 

Firmą 

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

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

reprezentowaną przez: 

1.  ...........................................................................................  

zwaną w dalszej treści umowy  Firmą 

a 

Miejskim Domem Kultury organizatorem ,, Dni i Noce - Szczytno 2022” z siedzibą                     

w Szczytnie przy ul Polskiej 12, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym 

przez Urząd Miasta Szczytna NIP 745-16-76-022     , REGON 000791289, reprezentowanym 

przez: 

Andrzeja Maternę  – Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie 

zwanym dalej Organizatorem. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wyłączność obsługi  w zakresie sprzedaży gastronomii  

ciężkiej podczas imprezy która odbędzie się w dniach 22-23-24 lipca 2022 roku pod 

wspólną nazwą „Dni i Noce - Szczytno 2022”  

2. Zakres wyłączności sprzedaży obejmuje: 

a) dania z grilla (grillowanie mięsa, wędlin i ryb) oraz kurczak z rożna,                                                                                                

b) fast food np. hot-dogi, hamburgery, pajda chleba, frytki, zapiekanki, kebab, 

pierogi, gyros itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. MDK zastrzega sobie prawo do wyłączności wynajęcia miejsc sprzedażowych na 

sprzedaż  gastronomi letkiej oraz regionalnych wyrobów masarskich tj. kiełbas, 

wędlin itp. 

4. Firma przyjmuje do wiadomości, że Organizator ma prawo do organizacji stoisk 

sponsorskich, których asortyment może obejmować zakres wyłączności.   

 

§2 

1. Organizator oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia 

imprezy „Dni i Noce - Szczytno 2022” o których mowa w § 1 umowy. 

 

§3 

1. Firmie przysługuje prawo do wyłączności  obsługi  w zakresie sprzedaży gastronomii  

ciężkiej na imprezie plenerowej Dni i Noce - Szczytno’ 2022.  

2. Firma przyjmuje do wiadomości, że zachowują prawo do sprzedaży punkty handlowe                

i gastronomiczne przyległe do terenu imprezy.  

3. Handel rozpoczyna się i  kończy : 

1. w dniu 22.07.22 od godziny 12.00 do godzinie 00.00 

2. w dniu 23.07.22 od godziny 12.00 do godzinie 00.00 

3. w dniu 24.07.22 od godziny 12.00 do godzinie 23.30 

 

 

 

 



 2 

 

§4 

Organizator zobowiązuje się  do: 

1. Stworzenia Firmie  formalnych możliwości sprzedaży  gastronomii ciężkiej podczas  

imprezy, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora – załącznik nr 1 do umowy.  

2. MDK zapewni jedno podłączenie stoisk gastronomicznych do sieci elektrycznej                   

o mocy 63 A (40kW) tj.: 13kW na fazę    

3. Zagwarantowania prawidłowej kontroli imprezy przez ochronę,   

4. Zapewnienia wszelkich zezwoleń na wjazd na teren przyległy do  imprezy, środków 

transportu Firmy. 

 

§5 

1. Organizator zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo uczestników imprezy, oraz 

porządku podczas jej trwania. Organizator zobowiązany jest również do uzyskania 

wszelkich zezwoleń i decyzji administracyjnych związanych z  organizacją imprezy 

masowej. Organizator zobowiązany jest spełnić warunki wymagane przez Ustawę                     

o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.  

2. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność wynikającą z tytułu praw autorskich oraz 

zobowiązań wobec osób trzecich w związku z wykonywanymi czynnościami w ramach 

imprezy , z wyłączeniem odpowiedzialności za czynności wykonane bezpośrednio przez 

Firmę oraz  przez podmioty przez nią wskazane, działające w ramach imprezy. 

3. Firma  oświadcza że,  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich  kosztów finansowych 

związanych ze swoją  działalnością oraz przez podmioty przez nią wskazane działające               

w ramach ww. imprezy oraz do pokrycia roszczeń finansowych osób trzecich dotyczących 

swojej działalności oraz działalności podmiotów przez Firmę wskazanych działających              

w ramach ww. imprezy. 

4. Firma jest zobowiązana do uzyskania wszelkich pozwoleń potrzebnych do 

prowadzenia działalności gastronomiczne na terenie ww imprezie.    

 

§6 

1. Za wyłączność sprzedaży gastronomii lekkiej i ciężkiej  na imprezie Dni i Noce - Szczytno’ 

2022  Firma   zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie w  wysokości: ................... zł brutto 

w tym 23% VAT (słownie ...........................................zł. brutto) do dnia 21.06.2022 r. 

   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na konto Organizatora 

w Banku Spółdzielczym w Szczytnie  nr konta 06 8838 0005 2001 0103 0805 0001                       

Za dzień zapłaty strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego  

 

§7 

Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu dla miasta Szczytno 

 

§8 

Zmiana tej umowy, pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. 

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                  

ze stron.  Po zapoznaniu się  treścią umowy podpisują.  

             

 

Organizator                                                                                                Firma 


