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Istotne postanowienia umowy(IPU) 
 

Definicje: 

Ilekroć w niniejszych IPU jest mowa o: 

1) Sponsorze – należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony w wyniku konkursu na sponsora 

technicznego Polskiego Związku Badmintona 

2) Związku – należy przez to rozumieć Polski Związek Badmintona zwanym dalej także Stroną  

a łącznie Stronami 

3) Nazwie  – należy przez to rozumieć nazwę nadaną w wyniku konkursu na sponsora technicznego 

4) Działaniu – należy  przez  to  rozumieć  wszystkie działania Związku które mają  miejsce w Polsce 

i za granicą kraju i które będą przedmiotem umowy 

Przedmiot umowy i główne oświadczenia Stron 

1) Przedmiotem umowy będzie wykonywanie przez Związek działań mających na celu promocję 

marki Sponsora, w szczególności poprzez nadanie przez Sponsora Nazwy, na zasadach 

określonych w umowie. Środki finansowe pozyskane od Sponsora w zamian za realizację ww 

działań będą przeznaczone na realizację działań statutowych Związku 

2) Przedmiot  umowy  będzie  realizowany  przez okres ustalony  w  umowie, nie  krótszy  niż 2  

lata, począwszy  od  dnia 1 kwietnia 2021 r. lub innej daty ustalonej przez Strony. Strony  

dopuszczą przedłużenie tego okresu. Zmiana  warunków  umowy,  w  szczególności  w przypadku  

przedłużenia okresu jej obowiązywania będzie mogła nastąpić w toku negocjacji. Zmiany 

umowy nie będą w sposób istotny  zmieniać  postanowień  konkursu,  w wyniku  którego  

wybrano  Sponsora 

3) Sponsor oświadcza, że ma tytuły prawne do  przedmiotu  świadczeń –  do  marki  umieszczonej  

w  Nazwie i elementów  systemu  identyfikacji  wizualnej,  w  tym  logo i jest uprawniony do 

posługiwania się nimi w ramach umowy Świadczenia Związku 

1) Związek zobowiąże  się  do  realizacji  na rzecz  Sponsora  świadczeń,  których  opis  jest  zawarty 

w załączniku 1: Opis świadczeń należnych Sponsorowi 
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2) W przypadku zmiany nazwy Sponsora lub wyglądu jego logo Sponsor będzie mógł złożyć 

wniosek o  zmianę Nazwy logo oraz ustalić  ze Związkiem  nową  nazwę i/lub zmianę  warunków 

identyfikacji wizualnej. W takiej sytuacji koszty rebrandingu zostaną poniesione przez Sponsora. 

3) Rezygnacja  Sponsora z dowolnych  uprawnień wynikających  z umowy nie  wpłynie na  

zmniejszenie należnej Związkowi i kwoty wynagrodzenia. 

4) Przedstawiciele Sponsora będą mogli kontrolować sposób realizacji umowy przez Związek (w 

czasie Wydarzeń – pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia udziału i po uzyskaniu 

akredytacji). 

Obowiązki Sponsora 

1) Strony ustalą w umowie zakres odpowiedzialności za wykonanie materiałów zawierających logo 

lub Nazwę  

2) Sponsor opracuje system identyfikacji wizualnej  

a. system zostanie uzgodniony ze Związkiem. 

3) Sponsor  będzie  zobowiązany do przestrzegania aktualnych przepisów, regulaminów i  instrukcji 

porządkowych obowiązujących w czasie wydarzeń  

Obowiązki Związku  

1) Związek będzie zobowiązany do  zrealizowania w ciągu każdego z następujących po sobie  

rocznych  okresów obowiązywania umowy Wydarzeń o charakterze: sportowym i szkoleniowym  

2) Związek po podpisaniu umowy przekaże Sponsorowi aktualny harmonogram planowanych 

Wydarzeń. Związek  będzie  aktualizował  ten  harmonogram  przekazując  Sponsorowi  

informacje  o  wszelkich  nowych lub odwołanych Wydarzeniach. 

Kary umowne 

1) Suma kar umownych naliczonych przez jedną ze Stron drugiej Stronie na podstawie umowy nie 

będzie przekraczać 10% wartości wynagrodzenia netto za cały okres realizacji umowy 

2) Każda Strona będzie mogła dochodzić od drugiej Strony odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

Odstąpienie od umowy 

1) Związek będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku istotnego 

naruszenia przez Sponsora zapisów umowy, polegającego na: 

a. narażeniu Związku na roszczenia osób trzecich w związku z zawinionym działaniem 

Sponsora z tytułu naruszenia praw autorskich; 

b. działaniu Sponsora narażającym Związek na utratę dobrego imienia, reputacji lub 

innych dóbr osobistych; 
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2) Sponsor będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku istotnego 

naruszenia przez Związek zapisów umowy, polegającego na:  

a. niewykonywaniu świadczeń sponsoringowych; 

b. narażeniu Sponsora na roszczenia osób trzecich w związku z zawinionym działaniem 

Związku z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych; 

c. działaniu Związku narażającym Sponsora na utratę dobrego imienia, reputacji lub 

innych dóbr osobistych, w tym w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem 

przypadku korupcji w Związku 

Inne postanowienia 

1) Komunikacja między Stronami będzie odbywać się w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem 

punktu 2 

2) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, zmiany, uzupełnienia lub odstąpienie od 

umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Umowa będzie podlegać prawu polskiemu.  

4) Integralną część IPU stanowi załącznik nr 1 – Opis świadczeń należnych Sponsorowi. 


