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UMOWA PARTNERSKA 
zawarta w Miliczu, dnia  XX maja 2016  pomiędzy 
Właścicielem Znaku „Dolina Baryczy Poleca” - Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, 
reprezentowanym przez  Martę Kamińską – Sekretarz Zarządu, Przewodniczącą Kapituły Znaku, z siedzibą w 
Miliczu, pl. Ks. E. Waresiaka 7, zwanym dalej Właścicielem, a:  
 

DANE PARTNERA 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 

podmiotu: 

 

Dane adresowe: 

 

 

Osoba właściwa do 

zawierania umów:  

 

Osoba reprezentująca, do 

kontaktu: 

 

Telefon:  

E-mail:  

 
zwanym dalej Partnerem.  

§1 
 

Nominacja do Znaku „Dolina Baryczy Poleca”  
 

Nazwa produktu lub usługi mającej status „Partnera 
Znaku” w edycji IX/ rok 2017:  

(w przypadku większej ilości nominowanych 
produktów lub usług należy dodać wiersze) 

 

 
Przedmiot umowy 

§2 
Przedmiotem umowy są warunki współpracy Partnera Znaku w ramach systemu „Dolina Baryczy Poleca” w 
okresie próbnym, ustalonym na: 1 marca 2017 – 28 lutego 2018 

 
 

PrawaPartnera  
§3 

1. Na mocy niniejszej umowy Partner oficjalnie otrzymuje status Partnera i ma prawo do:. 
1) Informowania o akcie nominacji: Partner Znaku „Dolina Baryczy Poleca”;  

2) Korzystania (udziału) ze spotkań integracyjnych i służących wymianie doświadczeń, zacieśnianiu 
współpracy pomiędzy Użytkownikami i Kandydatami, organizowanych przez Właściciela Znaku, 
podmioty współpracujące oraz przez Użytkowników Znaku;  

3) Uczestnictwa we wspólnych wydarzeniach promocyjnych i szkoleniowych; 

4) Partnerzy o statusie Kandydata nie posiadają prawa do trwałego oznakowania Znakiem swojej oferty.  

 
 

Obowiązki Partnera 
§4 

1. Na mocy niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Znaku. W przypadku 
naruszenia regulaminu Kapituła może cofnąć nominację lub nie przyznać Znaku w kolejnych edycjach. 
Fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości. 
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2. Partner zobowiązuje się w szczególności do: 
1) prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem, wymogami ochrony środowiska, a 

także postępowania zgodnie z zasadami etycznego biznesu, zgodnie z deklaracją złożoną we 
wniosku, 

2) utrzymania i w miarę możliwości zwiększania jakości produktu lub usługi oraz wzmacniania cech, 
dzięki którym przyznana została nominacja do Znaku przez cały czas obowiązywania umowy 
partnerskiej, 

3) podjęcia wszelkich możliwych działań związanych z przyjaznością dla środowiska produktu lub 
usługi oraz ochroną środowiska, 

4) bieżącego aktualizowania danych teleadresowych oraz dotyczących nominowanego do Znaku 
produktu lub usługi w ramach indywidualnego profilu na portalu www.dbpoleca.barycz.pl. 

5) znajomości zasad przyznawania i posługiwania się Znakiem oraz specyfiki Regionu - bycia jego 
ambasadorem tj. zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób zaangażowanych w obsługę 
lub  sprzedaż oferty o cechach oferty nominowanej do Znaku, które są określone zarówno w § 5 
Regulaminu Znaku jak i we wniosku. 

6) Poznania oferty Użytkowników i Kandydatów. 
7) Promowania Znaku i jego wszystkich Użytkowników. 

8) Umożliwiania członkom Kapituły lub osobom przez nią upoważnionym przeprowadzanie 
monitoringu,  

9) Aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Użytkowników Znaku i Kandydatów. Aktywnej i trwałej 
współpracy z Właścicielem Znaku, Użytkownikami oraz Kandydatami.   

10) Złożenia sprawozdania z okresu kandydackiego oraz ponownego złożenia wniosku dla produktu 
lub usługi, dla których Kandydat wnosi o przyznanie Znaku, we wskazanym przez Właściciela 
terminie.  

§ 5 
Umowa może być wypowiedziana na piśmie w trybie natychmiastowym, jeżeli druga strona narusza jej 
postanowienia. 

§6 
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Właściciela, tj. sąd w Miliczu. 

 
§7 

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

§8 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 
Składając własnoręcznie podpis pod umową oświadczam, że znane mi są zapisy regulaminu i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania.  

 
 
WŁAŚCICIEL ZNAKU:                                   KANDYDAT DO ZNAKU: 
 

 

 


