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Umowa darowizny nr 1/01/2017
zawarta w dniu 30 stycznia 2017 roku w Szczecinie
pomiędzy:
„Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia” z siedzibą w Szczecinie przy
Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000377928, NIP: 852 258 60 03, reprezentowaną przez:
Marka Szymańskiego- Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Fundacją lub Darczyńcą,
a
FUNDACJĄ S.O.S. ODPOWIEDZIALNE SZKOŁY JAZDY, Królowej Jadwigi 39/2, 70-307
Szczecin wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez SzczecinCentrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000606911, reprezentowaną przez:
GREGA

FILIP

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI*

BAWELSKI

JAROSŁAW

SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI*

DEC

PIOTR

WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI*

(* niepotrzebny zapis należy skreślić)
zwaną dalej Partnerem lub Obdarowanym,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Niniejszą umowę darowizny Strony zawierają w związku z udziałem Partnera w akcji organizowanej
przez Fundację pn. „1 % Wspólny cel” oraz w wykonaniu postanowień Regulaminu akcji „1 %
Wspólny cel”.
§1
Darczyńca przekazuje na rzecz Obdarowanego darowiznę obejmująca kwotę 241,58 (słownie:
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dwieście czterdzieści jeden 58/100) złotych.
§2
1. Obdarowany oświadcza, że darowiznę opisaną w § 1 przyjmuje w całości.
2. Obdarowany oświadcza, iż darowiznę, o której mowa w ust. 1 przeznaczy wyłącznie na Cel
Partnera ustalony w ramach akcji „1 % Wspólny Cel”, tj. OSK- dbając o Kursanta a w
przypadku jej przeznaczenia na inny cel Obdarowany oświadcza, iż jest świadomy
konsekwencji z tego wynikających wskazanych w Regulaminie Akcji „1 % Wspólny Cel”.
§3
Darczyńca dokona przelewu darowizny w wysokości wskazanej w § 1 na rachunek bankowy
Obdarowanego o numerze 12 1440 1387 0000 0000 1755 9257 w terminie 14 dni roboczych od dnia
podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony.
§4
Obdarowany oświadcza, iż jest świadomy ciążących na nim obowiązków sprawozdawczy wobec
Fundacji, opisanych w Regulaminie Akcji „1 % Wspólny Cel” oraz konsekwencji ich niewykonania
lub nienależytego wykonania.
§5
Obdarowany zobowiązuje się do spełnienia wszystkich obowiązków związanych z zawarciem
niniejszej Umowy wynikających z przepisów prawa.
§6
1. Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych na tle niniejszej
Umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby powoda.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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