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Załącznik nr 1  
do uchwały Zarządu FTS nr 5/2015 z dn. 19.01.2015 

 

UMOWA nr …….. 
o organizację GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASY  

FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO  
 

 
zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy: 
Federacją Tańca Sportowego z siedzibą w Elblągu przy pl. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, 
wpis do rejestru SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Krakowie pod numerem 0000130890, 
NIP 675-12-81-149,  REGON 356567521. 
reprezentowanym przez 
1) Franciszka Witosa    -  Prezesa  
2) Andrzeja Golonkę     - Skarbnika 

  zwanego dalej „ FTS"  
a  Klubem Tańca Sportowego ……………………………………. 
z siedzibą w …………………………………………………………………. 
kod 00-000 ulica ………………………………………………………….. 
NIP  000-00-00-000,  REGON  000000000 
reprezentowanym przez 

1) …………………………………………… - Prezes  
2) …………………………………………… - Prezes  

 
zwanego dalej „Organizatorem". 
                                                                           

§1 
FTS oświadcza, że w realizacji celów statutowych jest organizatorem turniejów tańca 
sportowego. Jednym z systemów rywalizacji tanecznej jest Grand Prix Polski Ekstraklasy 
FTS. Z powyższych względów jest właścicielem wszelkich praw do organizacji Grand Prix 
Polski Ekstraklasy FTS w 2015 roku. 
 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest organizacja turnieju Grand Prix Polski Ekstraklasy FTS. 
 

a) w kategorii Dorośli   w stylu ST, LA   w dn.  00.00.0000 
b) w kategorii Młodzieży starszej w stylu ST, LA   w dn.  00.00.0000 
c) w kategorii Młodzieży   w stylu ST, LA   w dn.  00.00.0000 
d) w kategorii Juniorów II  w stylu ST, LA   w dn.  00.00.0000 

 
FTS powierza organizację Grand Prix Polski Ekstraklasy FTS, a Organizator podejmuje się 
zorganizowania  turnieju zgodnie ze złożoną ofertą zgłoszenia stanowiącą integralną część 
niniejszej umowy oraz przyjętymi przepisami w tym zakresie. Kompletnie wypełniony i 
podpisany formularz zgłoszenia stanowi załącznik do umowy. 
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§ 3 
FTS przekazuje Organizatorowi wszelkie pełnomocnictwa związane z organizacją Grand Prix 
Polski Ekstraklasy FTS, niezbędne do jego przygotowania i przeprowadzenia. 
 

§ 4 
Za przeniesienie prawa, o którym mowa w § 3 Organizator zobowiązany jest do wpłaty na 
konto FTS łączną kwotę 0000 zł (słownie ……………………………………………… złotych) w terminie 
14 dni od podpisania umowy na konto nr:  
PKO BP S.A.      nr konta   87 1020 1752 0000 0302 0054 4650 
Po wniesieniu opłaty Biuro Zarządu FTS wystawi fakturę za dokonaną wpłatę.  
 

§ 5 
W ramach niniejszej umowy Organizator zobowiązany jest w szczególności do:  
      1) zorganizowania Grand Prix Polski Ekstraklasy FTS z należytą starannością, w sposób  

i terminach zawartych w zgłoszeniu i zatwierdzonych przez Zarząd FTS, 
2) organizacji turnieju zgodnie z Regulaminem i przepisami FTS, 
3) zapewnienia finalistom nagród zgodnie ze złożoną ofertą zgłoszenia,  
4) pobrania od startujących opłat zgodnie ze złożoną ofertą zgłoszenia,                            
5) zapewnienie możliwie szerokiej promocji Grand Prix Polski Ekstraklasy FTS  

w mediach i lokalnej społeczności, 
 

§ 6 
Organizator ponosi wszelkie koszty oraz pełną odpowiedzialność cywilną i prawną z tytułu 
organizacji Grand Prix Polski Ekstraklasy FTS w tym za zobowiązania majątkowe  
i finansowe. 
 

§ 7 
W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszej umowie FTS może rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 8 
Zmiany umowy z obu stron wymagają formy pisemnej. 

 
§ 9 

Sprawy sporne (po wyczerpaniu rozwiązań polubownych) rozstrzyga Sąd Cywilny  
w Krakowie, według właściwości rzeczowej. 
 

§ 10 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron 
 
 
 

Zarząd FTS         Organizator 
 
 

………………………       .……………………….. 
 
 

UWAGA:        
*Umowę w 2 egzemplarzach podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania wraz  
z potwierdzeniem wpłaty należy niezwłocznie przekazać do Biura FTS. 


