UMOWA PARTNERSKA
Zawarta dnia 9 stycznia 2011 roku w Płocku pomiędzy:
Okręgowa Izba Lekarska ul. Kościuszki 8, 09 – 402 Płock, NIP: 774-23-47-984
reprezentowaną przez Jarosława Waneckiego – Prezesa
zwana dalej Organizatorem
a
Łakomy Dance Studio ul. Armii Krajowej 20/8, 09-400 Płock, NIP: 774-28-44-688
reprezentowanym przez :Marcina Łakomy-Właściciela
zwanym dalej Partnerem.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program prowadzony będzie pod nazwą „Program Okręgowa Izba Lekarska” zwanym dalej
Programem.
2. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem
w przedmiocie zorganizowania i funkcjonowania Programu.
3. Partner zobowiązuje się do udzielania uczestnikom Programu zniżek, wskazanych w §2 pkt. 1
4. Program prowadzony będzie na terenie miasta Płocka i okolic.
5. Uczestnikiem programu zostanie każdy posiadacz pieczątki lekarskiej z siedmiocyfrowym
numerem prawa wykonywania zawodu.

§2
ZNIŻKI
1. Partner zobowiązuje się do udzielania uczestnikom Programu zniżki w wysokości 10%
na wszystkie zajęcia organizowane przez Łakomy Dance Studio, w tym zajęcia dla dzieci.
2. Zniżki związane z posiadaniem pieczątki lekarskiej w ramach Programu przysługiwać
będą jedynie za okazaniem w/w pieczątki w placówce Partnera.
3. Partner zastrzega sobie prawo do możliwości zmian cen w przypadku zmian cennika.

§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Organizator zobowiązuje się do:
- poinformowania wszystkich uczestników objętych Programem o zniżkach, o ile
zarejestrowani są w systemie powiadamiania SMS OIL w Płocku.
- informowania o Programie i zakresie zniżek na stronie internetowej OIL w zakładkach
Partnerzy i Klub Lekarza (zniżki za pieczątkę)
- informowania o wybranych akcjach promocyjnych, pokazach specjalnych w odrębnych
komunikatach organizowanych przez Partnera.
- bezpośredniego kontaktu z opiekunem Programu Panią Joanną Maślankowską w
siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku
- umieszczenia logo Partnera na stronie internetowej OIL w zakładce Partnerzy.
2. Partner zobowiązuje się do informowania Organizatora o zmianach, mogących mieć
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Programu.
3. Partner zobowiązuje się do powiadomienia i odpowiedniego przeszkolenia personelu w
zakresie dotyczącym funkcjonowania Programu.

§4
TERMIN OBOWIĄZYWANIA
1. Umowa niniejsze zawarta jest na czas określony, na okres roku, z mocą obowiązywania od
dnia podpisania umowy.
2. Każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany w umowie dokonywane będą, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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