UMOWA
na organizację przyjęcia zawarta w dniu …………......................
pomiędzy:
imię i nazwisko …………......................................................………
adres zamieszkania /pesel ...................................................................................................………..
telefony kontaktowe ………….................................……..
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
VANILIA Imprezy Okolicznościowe ul. Hutnicza 2 A 42-400 Zawiercie tel 508065431, 32 671 1111 zwany w
dalszej części WYKONUJĄCYM
§1
Zamawiający zleca a Wykonujący podejmuje się organizacji przyjęcia w dniu ……………….. od godziny
………......... Przyjęcie może trwać do godziny …....................... Każda następna godzina
jest dodatkowo płatna w wysokości 100 zł.
§2
Menu może być modyfikowane przez Zamawiającego najpóźniej do 14 dnia poprzedzającego przyjęcie,. Ceny
potraw wprowadzonych do menu będą takie jakie obowiązywać będą w dniu modyfikacji menu.
§3
Przyjęcie planowane jest dla …….... osób dorosłych, oraz ....... dzieci. Ostateczną liczbę gości Zamawiający
zobowiązuje się podać najpóźniej na 6 dni przed terminem przyjęcia i za taką liczbę gości Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić pełną kwotę, również w przypadku gdy liczba gości będzie mniejsza. (wahania liczby
osób nie mogą być większe niż 10 %)
§4
Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia przyjęcia przed planowaną imprezą gotówką lub przelewem na
konto ING Bank Śląski o / Zawiercie nr 47 1050 1591 1000 0023 1993 4200
§5
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód powstałych z winy uczestników imprezy. Określenie
ewentualnych zniszczeń związanych z wyposażeniem i konstrukcją budynku dokonane zostanie na podstawie
oględzin uszkodzonych przedmiotów i urządzeń, a koszt usunięcia zniszczeń Zamawiający zobowiązuje się
pokryć w wysokości określonej w fakturach dokumentujących naprawę uszkodzeń
§6
Zamawiający zamawia / organizuje oprawę muzyczną imprezy, oraz alkohol we własnym zakresie.
Tort, ciasto oraz owoce we własnym zakresie lub za dodatkową dopłatą.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do opieki nad dziećmi poza budynkiem m.in. wokół ogrodzonego zbiornika
wodnego oraz podczas zabaw na udostępnionym sprzęcie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
Czytelny podpis

WYKONUJĄCY

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie Administratora Danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, pesel, email, telefon przez VANILIA Imprezy Okolicznościowe z
siedzibą w Zawierciu, ul. Hutnicza 2A w celu realizacji umowy na organizację przyjęcia okolicznościowego

Czytelny podpis

