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UMOWA PARTNERSKA NR ………./…../14 

 

zawarta w Krakowie, dnia …….. roku w celu realizacji współpracy w ramach działalności pożytku 

publicznego pomiędzy: 

FUNDACJĄ BEZ TAJEMNIC,  

ul. Witosa 27/12, 30-612 Kraków 

KRS 0000410935;    NIP 6793080042;    REGON 122504281; 

reprezentowaną przez: 

Michała Żukrowskiego – Prezesa Zarządu; 

zwaną w dalszej części Umowy Fundacją 

 

A 

 

……………………… 

……………………….. 
……………………………. 

NIP: …………………………; KRS………………………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………… Prezes Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Partnerem, 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

 

1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest 

wspieranie przez Partnera prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego w ramach 

programu „Zakretki.info- Pomagamy nie tylko przyrodzie…”. 

 

2. Partner zobowiązuje się do dbania o dobry wizerunek Fundacji oraz nieodpłatne wspieranie 

działalności programu „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”  prowadzonego w ramach 

działań statutowych Fundacji poprzez: 

 

 - ………………………………… 

 

- ………………………………………………… 

 

3. Przedmiot świadczeń opisany w pkt.2 może być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z 

prowadzeniem działalności pożytku publicznego Fundacji w ramach programu „Zakretki.info – 

Pomagamy nie tylko przyrodzie…”i zostanie przekazany do użytku przez Partnera najpóźniej do dnia 

…………………………... 

 

4. Fundacja zobowiązuje się do dbania o dobry wizerunek Partnera, w szczególności poprzez: 
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-zamieszczenie logotypu na stronie internetowej www.zakretki.info z użyciem aktywnych odnośników 

do strony internetowej Partnera; 

 

-zamieszczenie informacji na profilach społecznościowych o zawarciu partnerstwa wraz z użyciem 

logotypu Partnera. 

 

6. Umowę zawarto na czas określony do dnia …………………………... 

 

7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy jest sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. 

 

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

Stron. 

 

 

 

…………….      ……………….   

 


