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UMOWA

WYKONANIA

SZTUCZNYCH

POKAZU

OGNII

Zawarta w dniu................ pomiędzy ...........................................................
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,reprezentowanym .................................
a firmą s.c„FAJER” w imieniu której działa RYSZARD PRĘDKIEWICZ zwaną
dalej ZLECENIOBIORCĄ.
&1
ZLECENIODAWCA zleca firmie „Fajer” wykonanie pokazu
w dniu ...............w miejscowości ..................
&2
ZLECENIODAWCA/ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do uzyskania zgody
na pokaz
Władz Administracyjnych,powiadomienia Policji i Straży Pożarnej,oraz posiadania
polisy ubezpieczeniowej pokazów sztucznych ognii.
&3
ZLECENIODACA odpowiada za obecność i niezwłoczną osiągalność
Pełnomocnika i osób funkcyjnych przez cały czas przygotowań,w czasie
trwania,jak i demontażu urządzeń pirotechnicznych.ZLECENIODAWCA po
konsultacji z pracownikami firmy FAJER wytyczy i zabezpieczy strefy rażenia i
bezpieczeństwa
&4
W razie naruszenia warunków bezpieczeństwa przygotowań lub w czasie
trwania pokazu , pełnomocnik jest zobowiązany natychmiast zawiadomić ekipę
pirotechników-celem przerwania jej czynności i przywrócenia warunków
bezpiecznego wykonywania pokazu.ZLECENIOBIORCA samoistnie przerywa
realizacje pokazu po stwierdzeniu zaistniałego zagrożenia / naruszenie stref
bezpieczeństwa przez osoby postronne/ do czasu przywrócenia warunków

bezpiecznej realizacji pokazu.
&5
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.

&6
Z tytułu wykonania pokazu ZLECENIOBIORCA otrzyma wynagrodzenie
.................... zł. brutto płatne gotówką lub przelewem na konto
14 1020 5402 0000 0602 0034 0760 w terminie 7 dni.
&7
1.W przypadku rezygnacji z pokazu którejkolwiek ze stron przed ustaloną datą w
&1 zrywający umowę zobowiązuje się do zapłacenia / bez wezwania/50 %
ustalonej w &6 kwoty.
2. W przypadku odwołania usługi w dniu realizacji t.j data ustalona w &1
zrywający umowę jest zobowiązany uiścić /bez wezwania/100% uzgodnionej w &6
kwoty na rzecz drugiej strony.
3. Kary wymienione w &7 pkt 1,2 nie będą stosowane , a strony nie będą rościć
względem siebie żądań,w przypadku odwołania usługi spowodowanym działaniem
sił wyższych, tj zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do zapobieżenia przez stronyprzy zachowaniu przez nie należytej staranności.
&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 jednej dla każdej ze stron.
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