Załącznik nr 4 do Regulaminu Znaku „Dolina Baryczy Poleca” Milicz 2017.
Edycja IX/ rok 2017 Nominacja do Znaku „Dolina Baryczy Poleca”

UMOWA KANDYDACKA
zawarta w Miliczu, dnia 6 kwietnia 2017 pomiędzy
Właścicielem Znaku „Dolina Baryczy Poleca” - Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z siedzibą
w Miliczu, pl. Ks. E. Waresiaka 7, reprezentowanym Ingę Demianiuk Ozga – Prezes Zarząd
zwanym dalej Właścicielem, a:
Kandydatem do Znaku dla wskazanego w §1 produktu lub usługi.
DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko lub nazwa
podmiotu:
Dane adresowe:
NIP
Osoba właściwa do
zawierania umów:
Osoba reprezentująca, do
kontaktu:
Telefon:
E-mail:

L.p

§1
Nazwa produktu lub usługi kandydującej do Znaku w edycji IX/ rok 2017:
(w przypadku większej ilości nominowanych produktów lub usług należy dodać wiersze)

1.
Przedmiot umowy
§2
Przedmiotem umowy są warunki partnerskiej współpracy pomiędzy właścicielem Znaku towarowego „Dolina
Baryczy Poleca” zwanego dalej Znakiem a podmiotem kandydującym, który na mocy niniejszej umowy
otrzymuje status Kandydata, do udzielenia licencji na posługiwanie się Znakiem na wskazany w § 1 produkt lub
usługę.
§3
Umowa partnerskiej współpracy zawarta jest na okres od 6 kwietnia 2017 – do 30 marca 2018 r.

Kandydat do Znaku ma prawo do:
1) informowania o fakcie otrzymania nominacji do Znaku „Dolina Baryczy Poleca” poprzez umieszczenie
informacji oraz jednoznacznego wskazania produktu lub usługi kandydyjącej do Znaku przy czym
kandydat nie posiadają w trakcie trwania okresu kandydackiego prawa do oznakowania Znakiem
swojej oferty.
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;
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1.

Prawa Kandydata
§4
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Zobowiązania właściciela Znaku
§6
Właściciel zobowiązuje się względem Kandydata do:
udzielenia pomocy w nawiązaniu współpracy oraz rozwinięciu oferty objętej kandydowaniem do Znaku tj
do przekazania informacji dot. możliwości rozwoju i promocji oferty oraz nawiązania współpracy
z użytkownikami Znaku
opracowanie i udostepnienia w wersji papierowej i elektronicznej indywidulanej nominacji do Znaku
wsparcia w zakresie dostępu do informacji o systemie DBP oraz innych użytkownikach Znaku
z ograniczeniem do zakresu nie stanowiącego tajemnicy handlowej
opracowania planu działań (uwzględniających m.in.: organizację pracy Kapituły Znaku, monitoring,
opracowanie i druk wydawnictw, szkolenia, integracją podmiotów kandydujących z użytkownikami Znaku)
oraz wykorzystania środków pochodzących z opłaty z tytułu kandydowania na rzecz rozwoju i promocji
Znaku zgodnie z przyjętym planem działań na dany rok.
Opłata kandydacka
§7
W zamian za udzielnie wsparcie opisanego w § 6 niniejszej umowy Kandydat wniesie jednorazową opłatę,
(określoną w informacji o naborze wniosków do Znaku).
Użytkownik wyniesie opłatę kandydacką w wysokości 150,00 zł za każdy wymieniony produkt/usługę
objętą Kandydowaniem wskazaną w §1.
Opłata zostanie wniesiona na podstawie wystawionej przez Właściciela faktury w sposób i w terminie
określonym na fakturze.
Prawo do informowania o kandydowaniu do Znaku przysługuje po opłaceniu opłaty.
Wcześniej informowania o kandydowaniu do Znaku jest zabronione.
§8
Umowa może być wypowiedziana na piśmie w trybie natychmiastowym, jeżeli druga strona narusza jej
postanowienia.
Właściciel ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
opóźnienia przez Kandydata opłaty o której mowa w § 7.
Kandydat ma prawo wypowiedzieć niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
zaprzestania działalności związanej z kandydującym do Znaku produktem/usługą,
Zobowiązania wynikłe w trakcie realizacji umowy muszą zostać zakończone,
W razie wypowiedzenia umowy opłata kandydacka nie ulega zwrotowi.
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Obowiązki Kandydata
§5
Kandydat zobowiązuje się w szczególności do:
prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem, wymogami ochrony środowiska, zgodnie
z deklaracją złożoną we wniosku,
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,
bieżącego aktualizowania danych teleadresowych oraz dotyczących nominowanego do Znaku produktu
lub usługi w ramach indywidualnego profilu na portalu www.dbpoleca.barycz.pl,
przestrzegania warunków etycznego prowadzenie biznesu oraz współpracy i zasad zawartych
w regulaminie Znaku, znajomości, pogłębiania wiedzy na temat specyfiki regionu Doliny Baryczy,
a) bycia jego ambasadorem tj. informowania wszystkich osób zaangażowanych w obsługę lub sprzedaż
oferty o cechach oferty nominowanej do Znaku
b) zapoznania się z ofertą Użytkowników i Kandydatów.
c) promowania Znaku i jego wszystkich Użytkowników.
umożliwiania członkom Kapituły lub osobom przez nią upoważnionym do przeprowadzania monitoringu,
aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Użytkowników Znaku i Kandydatów. Aktywnej i trwałej
współpracy z Właścicielem Znaku, Użytkownikami oraz Kandydatami,
złożenia sprawozdania z okresu kandydackiego we wskazanym przez Właściciela terminie. Niezłożenie
sprawozdania w wyznaczonym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy.
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§9
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Właściciela, tj. sąd w Miliczu.
§10
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§11
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Oświadczam, że znane mi są zapisy Regulaminu Znaku „Dolina Baryczy Poleca” i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
KANDYDAT DO ZNAKU:

Strona3

WŁAŚCICIEL ZNAKU:

