Umowa o patronat
w ramach
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
zawarta w Warszawie w dniu ………(data)....…. roku pomiędzy:
Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul.
Senatorskiej 12, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RNIK
71/2006,
zwanym dalej NCK
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Dudka – Dyrektora
Bernardę AmbroŜkiewicz – Główną Księgową
a
………………………………………… z siedzibą w ……………………………(_ _ - _ _ _)
przy ul. …………………………………………………….., wpisaną do ………………………………………,
reprezentowaną przez:
…………………………………………
…………………………………………
zwaną dalej Instytucją objętą patronatem
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w związku z udziałem Instytucji
objętej patronatem w projekcie realizowanym przez NCK, tj. obchodach
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.
2. Szczegółowe zasady przyznawania przez Narodowe Centrum Kultury
Patronatu

Europejskiego

Roku

Dialogu

Międzykulturowego

zostały

określone w Zarządzeniu nr 12/2008-02-29 Dyrektora NCK z dnia 29
lutego 2008 roku, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Instytucja objęta patronatem oświadcza, Ŝe zna i akceptuje treść
Zarządzenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Umowa niniejsza reguluje prawa i obowiązki kaŜdej ze stron w zakresie
uczestnictwa Instytucji objętej patronatem w patronacie, w ramach
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

§2
Oświadczenia NCK
1. NCK oświadcza, Ŝe w związku ze złoŜeniem przez Instytucję objętą
patronatem

wniosku

o

uzyskanie

patronatu

i

jego

pozytywnym

rozpatrzeniem przez NCK, przyznaje Instytucji objętej patronatem
prawo posługiwania się tytułem Instytucji objętej patronatem w
ramach ERDM, a tym samym udziela zgody na wykorzystanie logo
Europejskiego

Roku

Dialogu

Międzykulturowego

oraz

szablonów

materiałów dotyczących ERDM w ramach realizowanego projektu pt.
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. NCK oświadcza, Ŝe w dniu zawarcia niniejszej umowy przekaŜe Instytucji
objętej patronatem płytę CD, na której znajdują się materiały związane
z ERDM, tj.:
- logotypy,
- banery,
- księga znaku,
- wzory materiałów promocyjnych ERDM.

§3
Oświadczenia Instytucji objętej patronatem
1. Instytucja objęta patronatem zobowiązuje się w ramach niniejszej
umowy do:
a) umieszczenia na stronie internetowej Instytucji objętej patronatem
oraz/lub

na

stronie

internetowej

realizowanego

Projektu

czytelnie

wyeksponowanego banneru ERDM lub linku do strony Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego w Polsce (www.dialog2008.pl)
b) realizowania wszelkich działań w ramach projektu Instytucji objętej
patronatem poprzez jego oznaczenie według następującego schematu:
nazwa oraz logo Narodowego Centrum Kultury, logo Europejskiego
Roku Dialogu Międzykulturowego, logo Komisji Europejskiej - kaŜde
działanie powinno zawierać wszystkie ww. logotypy.
c) Wykorzystywania, jeŜeli Instytucja objęta patronatem wyrazi takie
Ŝyczenie,

szablonów

materiałów

promocyjnych

i

informacyjnych

Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego,
d) zamieszczenia

informacji

o

Projekcie

oraz

jego

opisu

na

stronie

www.dialog2008.pl - w celu przekazania opisu projektu do opublikowania
na stronie internetowej naleŜy wypełnić elektroniczny kwestionariusz
dostępny na stronie: http://dialog2008.pl/index.php?page=dobrepraktyki,
e) publikowania na stronie internetowej www.dialog2008.pl aktualności,
fotoreportaŜy, informacji na temat efektów realizacji projektu - powyŜsze
informacje i materiały powinny być dostarczane pocztą elektroniczną na
adres: dialog2008@nck.pl,
f) bieŜącej współpracy z NCK i udzielania informacji na kaŜdy wniosek NCK
na temat sposobu realizacji umowy.
g) Przesłania do NCK na płycie CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
wersji elektronicznej wzorów materiałów promocyjnych wykorzystanych do
realizacji projektu objętego patronatem ERDM w terminie 14 dni od
momentu zakończenia realizacji Projektu.
2. Instytucja objęta patronatem zobowiązuje się do nie wykorzystywania
materiałów, o których mowa w §2 ust. 2 umowy po zakończeniu
obowiązywania umowy określonego w §4 niniejszej umowy.
§4
Okres obowiązywania umowy.
Umowa niniejsza wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez obie strony i
obowiązuje do dnia 31.12.2008 roku.

§ 5 Komunikacja
1. Do wszelkich czynności związanych z niniejszą umową, osobą upowaŜnioną
ze strony Narodowego Centrum Kultury do wszelkich kontaktów jest p.
Magdalena Kopczyńska-Zych, koordynator obchodów Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego w Polsce (e-mail: mkopczynska@nck.pl, tel.
022 21 00 130 lub tel. kom. 0 602 720 193).
2. Ze strony Instytucji objętej patronatem osobą upowaŜnioną do
kontaktu jest prawny reprezentant instytucji, zawierający niniejszą umowę
w jej imieniu.
3. Uznaje

się,

iŜ

dotarcie

informacji

do

osoby

upowaŜnionej

jest

poinformowaniem strony umowy.
§6
Rozwiązanie umowy.
1. Umowa niniejsza moŜe zostać rozwiązana na podstawie porozumienia
stron w tym zakresie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku w sprawie
rozwiązania umowy przez NCK od Instytucji objętej patronatem.
2. NCK moŜe cofnąć oświadczenie o przyznaniu prawa do posługiwania się
patronatem ERDM w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z
podanych niŜej sytuacji:
a) Instytucja objęta patronatem w ramach zgłoszonego we wniosku o
patronat projektu realizuje działania niezgodne z ideą ERDM;
b) Instytucja objęta patronatem w ramach zgłoszonego we wniosku o
patronat projektu realizuje działania niespójne z załoŜonymi we wniosku,
na podstawie którego otrzymała prawo do posługiwania się patronatem
ERDM;
c) Instytucja objęta patronatem narusza zasady informowania o ERDM
oraz inne zasady posługiwania się patronatem, określone w umowie,
3. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w
ust. 2. NCK ma prawo zaŜądać od Instytucji objętej patronatem pisemnego
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

4. W przypadku braku wyjaśnień lub uzyskania niewystarczających wyjaśnień
w terminie 14 dni od momentu wystosowania Ŝądania, NCK moŜe odstąpić od
przyznania patronatu ERDM.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Instytucja objęta patronatem
traci wszelkie prawa do posługiwania się logo ERDM, jak i pozostałe prawa
wymienione w umowie, wynikające z faktu objęcia projektu systemem patronatu
ERDM.

§7
Rozwiązanie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §5 ust. 2-5 i poniesienia
z tego tytułu szkody przez NCK Instytucja objęta patronatem zobowiązana
będzie do zapłaty NCK kary umownej w wysokości 3 000 zł na podstawie
wezwania

do

jej

zapłaty

doręczonego

do

siedziby

Instytucji

objętej

patronatem, przy czym NCK przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyŜszy wysokość
zastrzeŜonej kary umownej.
§8
Postanowienia dodatkowe.
Zgodnie z niniejszą Umową NCK ma prawo:
1) wyznaczyć osoby z NCK do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy przez
Instytucję objętą patronatem,
2) umieścić informację o cofnięciu przez NCK patronatu na stronie internetowej
www.dialog2008.pl oraz stronie internetowej www.nck.pl.

§9
Postanowienia końcowe.
1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały
zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

.....................................

….………………………………………

NCK

Instytucja objęta patronatem

