WZÓR (1)
UMOWA WSPÓŁPRACY
w organizacji konferencji
zawarta w dniu ............................................ pomiędzy:
Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą: 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9, NIP 973-07-13-421
Wydział ...........................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. Dziekana Wydziału ............................................................................................................................................
2. Kwestora ............................................................................................................................................................
zwanym dalej Organizatorem konferencji
a
..........................................................................................................................................................................................
z siedzibą ..................................................................................................... NIP ............................................................
reprezentowaną/ym przez:
1. ....................................................
2. ......................................................
zwanym dalej Współorganizatorem konferencji
Umowę zawiera się w celu określenia warunków wzajemnej współpracy w zakresie organizacji konferencji pod nazwą:
........................................................................................., która odbędzie się w terminie: ....................................................
§1
Całkowity koszt organizacji konferencji wynosi .....................netto (słownie: .............................. netto) złotych + należny
podatek VAT 23%, co daje łącznie kwotę brutto ......................... (słownie: ........................) złotych
§2
W ramach niniejszej umowy Organizator konferencji zobowiązuje się do:
a) ........................................................................................................................................................,
b) ........................................................................................................................................................,
c) .........................................................................................................................................................
np.

a) sprawowania nadzoru nad stroną merytoryczną konferencji (kierownik naukowy konferencji),
b) przyjmowania i oceny merytorycznej zgłoszonych referatów,
c) umieszczenia logo współorganizatora wg przekazanego wzoru na stronie internetowej organizowanej
konferencji,
d) informowania w materiałach dotyczących konferencji o współorganizatorze konferencji,
e) organizacji biura konferencji,
f) przygotowania materiałów konferencyjnych (np. programy, identyfikatory, certyfikaty),
g) zorganizowania/ zorganizowania i pokrycia kosztów transportu uczestników konferencji,
h) wydania materiałów pokonferencyjnych,
i) zorganizowania/ zorganizowania i pokrycia kosztów noclegów i wyżywienia uczestników konferencji,
j) wykonania strony internetowej konferencji.

§3
W ramach współpracy Współorganizator konferencji zobowiązuje się do:
a) ..............................................................................................................................................,
b) ..............................................................................................................................................,
c) ...............................................................................................................................................
np.:
a)
b)
c)
d)
e)

pokrycia wynagrodzenia dla recenzentów zgłoszonych referatów,
przeprowadzenia akcji promocyjnej konferencji,
finansowania wystąpień plenarnych (zaproszonych prelegentów),
udostępnienia sali konferencyjnej,
przygotowania materiałów szkoleniowych,
§4

1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Obie strony deklarują chęć porozumienia we wszystkich kwestiach spornych.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie odstąpienia, jednakże strony zastrzegają,
iż oświadczenie o odstąpieniu nie może być złożone później niż do dnia rozpoczęcia konferencji.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organizatora konferencji, a dwa dla
współorganizatora.

......................................................
Organizator konferencji

........................................................
Współorganizator konferencji

