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U M O WA WYK O NAN IA PO KAZ U
SZTUCZNYCH OGNI
Zawarta w dniu ……………r. pomiędzy………………………………….
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,a
firmą „FAJER” w imieniu której działa RYSZARD PRĘDKIEWICZ zwaną
dalej ZLECENIOBIORCĄ.
§1
ZLECENIODAWCA zleca firmie „Fajer” wykonanie pokazu sztucznych ogni
w dniu ............................. podczas imprezy plenerowej zlokalizowanej w
miejscowości ……………………….. o godz……………..
§2
O wszelkich wypadkach pociągających za sobą szkodę wynikłą podczas pokazu
ZLECENIODAWCA zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić ekipę
pirotechników, oraz pisemnie w terminie 2 dni od daty pokazu.
§3
Zleceniobiorca oświadcza że posiada aktualne ubezpieczenie OC i NW
§4
1.Z tytułu wykonania pokazu ZLECENIOBIORCA otrzyma wynagrodzenie
…………………. zł brutto płatne gotówką 3 dni przed wykonaniem pokazu.
ZLECENIODAWCA wnosi zaliczkę w kwocie …………………. na numer konta
15194010765976200300020000 lub gotówką.
§5
W przypadku rezygnacji, strony niniejszej umowy przewidują następujące kary
umowne, obciążające stronę odstępującą od umowy na rzecz drugiej strony
umowy:
1/ do 30 dni przed realizacją 20% kwoty umowy,
2/ w dniu realizacji 100% kwoty umowy.

§6
1. W przypadku odwołania imprezy na skutek działania siły wyższej tj. zdarzeń
nadzwyczajnych, losowych, które są trudne do przewidzenia jak
kataklizm, pożar, powódź, żałoba narodowa lub lokalna, wypadek drogowy
lub inne sytuacje losowe niezawinione przez żadną ze stron Zleceniobiorca
i Zleceniodawca zwolnione są od kar pieniężnych i odszkodowań
związanych z zerwaniem umowy.
2. W przypadku imprezy plenerowej warunki pogodowe (np. deszcz, śnieg)
nie będą miały wpływu na ewentualne odwołanie usługi.
3 Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania.
§7
ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo ustanowienia pełnomocnika lub podwykonawcy.
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do dokonania wszelkich zobowiązań
wynikających z umowy licencyjnej ZAiKS (Dz.U.Nr90 z 2016r. Poz 631).
§8
Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Cywilny
w Zielonej Górze.
§ 10
Powyższa umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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