UMOWA ZRZESZENIOWA
KLUBY I ORGANIZACJE SPORTOWE
zawarta w dniu …………………………….................……. pomiędzy:
Spółką APOYO GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Kielcach (25-387) przy ul. Malinowa 11/11,
NIP: 657-294-87-43, Regon: 384827934, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Kielcach pod nr 0000813149, z kapitałem zakładowym w wys. 100.000,00 zł, mającą wyłączne prawa
do portalu IT APOYO pod adresem www.apoyopoland.com reprezentowaną przez:
- Daniela Siudę - Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy Usługodawcą i/lub Stroną Umowy
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
z siedzibą w (........-..........)
...................................................... ...............................................................
przy
ulicy
..................................................................................................................................................
reprezentowanym/reprezentowaną przez
- …………………………………………………………… - ……………………………………………………… zwanym/-ą w dalszej części
umowy Usługobiorcą i/lub Stroną Umowy.
PREAMBUŁA
Właściciel portalu - Spółka APOYO GROUP POLAND S.A. - wprowadził na rynek Polski przedsięwzięcie
biznesowe w postaci społecznościowego portalu internetowego pod nazwą www.apoyopoland.com,
dedykowanego w swoich częściach dla:
- klubów i organizacji sportowych wszystkich dyscyplin i kategorii oraz talentów sportowych,
- przedsiębiorców,
- placówek edukacyjnych wszystkich szczebli,
- placówek medycznych oraz pacjentów.
Portal www.apoyopoland.com został stworzony
w celu wspierania finansowego polskiego sportu, edukacji, zdrowia i przedsiębiorczości.
Właściciel portalu - APOYO GROUP POLAND S.A. - wprowadził na rynek Polski nowatorski portal internetowy
pod nazwą www.apoyopoland.com, który umożliwia wszystkim klubom i organizacjom sportowym
zrzeszonym udział w zyskach portalu sportowego. Kluby i organizacje sportowe zrzeszone w internetowym
portalu sportowym pod adresem www.apoyopoland.com , pod warunkiem wykonywania działań określonych
w § 2 niniejszej Umowy, będą otrzymywać 70% zysków netto portalu sportowego do podziału pomiędzy
siebie. Pozostałe 30% zysku portalu sportowego będzie przeznaczone między innymi na jego dalszy rozwój.
Podział zysku w wysokości 70 procent, określony powyżej, będzie następował pomiędzy wszystkie kluby i
organizacje
zrzeszone,
które
spełniły
warunki
niniejszej
umowy
oraz
regulaminu,
wg następujących zasad:
- 60% zysku będzie dzielone po równo pomiędzy wszystkie kluby i organizacje zrzeszone,
- pozostałe 10% będzie podzielone na 10 klubów i organizacji sportowych, których profile uzyskają największą
popularność wśród użytkowników portalu sportowego pod adresem www.apoyopoland.com.
W przypadku niedotrzymania obowiązków określonych w § 2 niniejszej Umowy klub lub organizacja utraci
możliwość otrzymania wsparcia przysługującego za dany okres/rok rozliczeniowy.

Wypłaty środków finansowych będą następowały po zamknięciu roku obrachunkowego, który pokrywa się z
rokiem kalendarzowym. Każdy rok obrachunkowy będzie kończył się sporządzeniem audytu finansowego
dokonywanego przez zewnętrzny podmiot audytorski wybrany w ramach przetargu.
ZRZESZENIE SIĘ KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH jest bezpłatne.
§1
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron Umowy w celu wspierania polskiego sportu tj.:
klubów i organizacji sportowych wszystkich dyscyplin i kategorii, przy czym Usługobiorca nie jest zobowiązany
do zapłaty na rzecz Usługodawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia ani innego rodzaju należności.
1.

2.

3.

§2
Usługobiorca zobowiązuje się do przekazania niezbędnych dokumentów organizacyjnych klubu/organizacji
sportowej jako Załączniki do niniejszej Umowy, w celu założenia w portalu sportowym oficjalnego profilu
klubu/organizacji sportowej i promowania go za pomocą dostępnych funkcjonalności w portalu
www.apoyopoland.com . Klub lub Organizacja sportowa może sama założyć swój profil na portalu
sportowym wraz z pobraniem do wypełnienia i przekazania niniejszej Umowy Zrzeszeniowej.
Usługobiorca, celem otrzymania wsparcia finansowego od Usługodawcy, zobowiązuje się do:
- prowadzenia własnego profilu (strony internetowej) na portalu sportowym pod adresem
www.apoyopoland.com z uwzględnieniem aktualizacji wszystkich funkcjonalności dostępnych na profilu (tj.
aktualności, wydarzenia, galerie, itp.)
- maksymalnej aktywności na własnym profilu poprzez zamieszczanie na nim informacji dotyczących
Usługobiorcy. Aktywność ta będzie odbywać się nie rzadziej niż raz na siedem dni licząc od daty zawarcia
umowy zrzeszeniowej.
- zamieszczenia stałego baneru portalu www.apoyopoland.com dostępnego na stronie głównej portalu
(zakładka banery – dół strony) na oficjalnej stronie internetowej Usługobiorcy oraz na Facebooku
Usługobiorcy. Niniejszy wymóg nie dotyczy Usługobiorcy, który nie ma własnej strony internetowej oraz
fanpagu na Facebooku.
- przekazania do lokalnych mediów (prasa, radio, internet, telewizja) z którą Usługobiorca współpracuje
informacji pisemnej wraz z banerem reklamowym portalu, celem zamieszczenia artykułu w lokalnych
mediach dla popularyzacji pierwszego w Polsce portalu wspierającego klubu i organizacje sportowe.
- zaproszenie do funkcjonalności Prestige Sport Club prowadzonej w ramach portalu
www.apoyopoland.com minimum dwóch Przedsiębiorców z własnego otoczenia.
- aktywne promowanie i wspieranie wszystkich Przedsiębiorców zrzeszonych w portalu
www.apoyopoland.com, w szczególności zrzeszonych z funkcjonalności Prestige Sport Club.
- aktywna współpraca z portalem w celu realizacji lokalnych, regionalnych lub ogólnopolskich akcji i
działań promocyjnych oraz programów lojalnościowych , które mają na celu wspieranie Usługobiorcy
oraz Przedsiębiorców z otoczenia Usługobiorcy.
Usługobiorca zobowiązuje się do propagowania modelu funkcjonowania przedsięwzięcia
www.apoyopoland.com wśród osób i podmiotów z własnego otoczenia, i nie tylko, w celu zwiększania
wsparcia dla Usługobiorcy, w tym w szczególności: we własnej siedzibie oraz obiekcie sportowym, na stronie
internetowej własnej oraz organu prowadzącego klub, podczas spotkań z kibicami.
Osobą do wszelkich kontaktów z portalem www.apoyopoland.com ze strony Klubu/Organizacji jest (imię i
nazwisko), …………………………………………………........................................................... telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………….………
adres
mailowy
……………………………………………………………………………………………………….
Kluby i organizacje sportowe zrzeszone na portalu mogą dobrowolnie za jego pośrednictwem przekazywać
listę niezbędnych do ich funkcjonowania materiałów, usług itp., które zamierzają zakupić w najbliższym
czasie, w celu wyszukania przez portal ofert mogących obniżyć koszty funkcjonowania klubów i organizacji
sportowych, jak również osób i podmiotów z nimi związanych.
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§3
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania określoną w Regulaminie portalu
www.apoyopoland.com.
Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron niniejszej Umowy.
Usługobiorca niniejszą Umową oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem portalu www.apoyopoland.com
oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Usługobiorca proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Usługodawcy w przypadku stwierdzenia
jakiegokolwiek naruszenia regulaminu, prawa lub umieszczenia w portalu treści naruszających dobre imię
kogokolwiek.
§4
Usługodawca zobowiązuje się wspierać finansowo Usługobiorcę kwotą będącą wynikiem wyliczeń
wymienionych w Preambule niniejszej Umowy, na zasadach w niej opisanych, na podstawie niezależnego
audytu finansowego, sporządzanego corocznie.
Wypłaty wsparcia finansowego dokonywane będą zawsze po sporządzeniu zewnętrznego audytu
finansowego po zakończeniu danego roku obrachunkowego oraz po podpisaniu stosownej Umowy o
wypłacie wsparcia finansowego za prace wykonane zgodnie z paragrafem 2 niniejszej Umowy.
Niezależnie od powyższego Usługodawca umożliwi i przekaże do wiadomości Usługobiorcy
funkcjonalności przychodowe na portalu www.apoyopoland.com za pomocą których Usługobiorca będzie
mógł na bieżąco zarabiać środki finansowe dla Swojego Klubu/Organizacji.
Wpłata należnego wsparcia zostanie przelana w terminie 14 dni od otrzymania rachunku bądź faktury VAT
wystawionej przez Usługobiorcę dla Usługodawcy na rachunek bankowy Usługobiorcy.
W wypadku rozwiązania umowy, w sposób polubowny, w trakcie trwania roku obrachunkowego
Usługodawca wypłaci Usługobiorcy po upływie roku obrachunkowego kwotę, o której mowa w ust. 1 w
wysokości wyliczonej proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
§6
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w
Kielcach.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

USŁUGODAWCA:

Załączniki do Umowy: Dokumenty organizacyjne/rejestracyjne Stron Umowy.

USŁUGOBIORCA:

