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UMOWA sponsorowania zwierząt nr…………………. 

 

 

zawarta w dniu ……………….. w Łodzi pomiędzy: 

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej Sponsorem,  

a 

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-303) przy  

ul.  Konstantynowskiej 8/10, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 

7272800310, REGON 364088429, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624225, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………... 

zwanym dalej dla potrzeb niniejszej Umowy ZOO 

 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest udzielenie  przez Sponsora wsparcia finansowego na rzecz 

ZOO,  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z utrzymaniem 

dobrostanu ……………………………………….(gatunek zwierzęcia), w zamian za co 

ZOO podejmie na rzecz Sponsora działania promocyjne, na zasadach określonych 

poniżej  

 

§2 

1. Na warunkach określonych niniejszą umową Sponsor zobowiązuje się do wsparcia 

działalności ZOO w zakresie  utrzymania dobrostanu, o którym mowa w § 1 i w tym 

celu Sponsor spełni na rzecz ZOO, świadczenie finansowe w wysokości ….. zł  

(słownie: ……………………. złotych) + obowiązujący  VAT/miesięcznie 

2. Zapłata  dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy ZOO prowadzony 

przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr konta : 56 1240 3073 1111 0010 6929 5921, 

w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez ZOO prawidłowo wystawionego 

rachunku lub faktury VAT. 

3. Sponsor  upoważnia ZOO do wystawienia faktury bez podpisu przedstawiciela 

Sponsora. 
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§3 

W związku ze wskazanym wyżej wsparciem finansowym ze strony Sponsora ZOO 

zobowiązuje się do umieszczenia tabliczki Sponsora przy wybiegu zwierząt, których 

dotyczy dofinansowanie na Zasadach sponsorowania zwierząt w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. z dnia....., stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§4 

1. Umowa zostaje zwarta na czas: 

a) nieokreślony 

b. określony od ……………. do ……………. (min.6 miesięcy) 

niepotrzebne skreślić 

2. Obu stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego 

okres wypowiedzenia.  Jednakże   umowa nie może być wypowiedziana przez 

Sponsora przed upływem 6 miesięcy. 

 

§5 

Zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§6 
Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do kontaktów w związku z realizacją 
Umowy będą: 
 
ze strony Sponsora 
 

………………………………………………………………………………………………  
ze strony ZOO  
 

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

§7 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego. 
2. Spory związane z zawarciem i realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby ZOO. 
 

§8 

 

Integralną część umowy stanowią: 
a) Załącznik nr 1 - Zasady sponsorowania zwierząt w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. z dnia......... 
b) Załącznik nr 2 – RODO Obowiązek informacyjny 
 

§9 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

 

 

 

 

 

               ZOO                                                            SPONSOR 

    


