UMOWA WSPÓŁPRACY
BURSZTYNOWA MISS POLSKI 2018
………………………………………………………………
(miejscowość w której odbywa się konkurs i data konkursu)
Zawarta w dniu ............................... w ..................................................... pomiędzy :
Agencją Marketingowo-Reklamową LIDER Sp. z o.o. w Elblągu 82-300, ul. Studzienna 37-38C
reprezentowaną przez
Katarzyna Nikiciuk – Event Manager
zwaną w dalszej części umowy AMR LIDER.
a ..........................................................................................................................................................

zam. ..........................................................., ul. ...................................................................................
legitymująca się dowodem osobistym (pełnoletnie kandydatki)/legitymacją szkolną (niepełnoletnie
kandydatki) seria ............................... nr ..................................

wydanym przez .................................................................................................................................
(w przypadku niepełnoletniej kandydatki umowę wypełniają, podpisują rodzice i załączają ksero
dowodu osobistego)
zwaną w dalszej części umowy KANDYDATKĄ o następującej treści :
§1
W ramach współpracy AMR LIDER Sp. z o.o. zobowiązuje się reprezentować KANDYDATKĘ na
prawach wyłączności podczas konkursu „Bursztynowa Miss Polski” w edycji 2018 roku oraz w
okresie obowiązywania niniejszej umowy na warunkach określonych umową, które
KANDYDATKA akceptuje poprzez podpisanie niniejszej umowy.
§2
W ramach niniejszej umowy AMR LIDER Sp. z o.o. zobowiązuje się do :
1. Przeprowadzenia eliminacji i konkursu Bursztynowa Miss Polski 2018 na koszt własny
2. Zapewnienia KANDYDATCE odpowiednich warunków uczestnictwa w konkursie poprzez
promocję w prasie lokalnej, mediach itp.
3. Promocji konkursu i KANDYDATKI w innych nośnikach informacji, takich jak foldery, ulotki,
kalendarze itp.
4. Zapewnienia KANDYDATCE na koszt AMR LIDER Sp. z o.o. konfekcji wymaganej do
udziału w konkursie. Podczas wszystkich etapów konkursu Kandydatka powinna posiadać
własne obuwie. Dopuszcza się wystąpienie kandydatki podczas konkursu w konfekcji własnej
tylko za zgodą AMR LIDER Sp. z o.o.
5. W przypadku zakwalifikowania się KANDYDATKI do konkursu finałowego Bursztynowa
Miss Polski 2018, AMR LIDER Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia KANDYDATCE

zakwaterowania i wyżywienia podczas przygotowań i konkursu finałowego w Ustce w dniach
8.08.2018r. – 12.08.2018r.

§3
W ramach niniejszej umowy KANDYDATKA zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania i akceptacji regulaminu ustalonego przez AMR LIDER Sp. z o.o.
2. Przygotowania na koszt własny obuwia na eliminacje i finał konkursu Bursztynowa Miss Polski
2018.
3. Do uczestnictwa w konferencjach prasowych, imprezach oficjalnych, promocyjnych
i charytatywnych organizowanych przez AMR LIDER Sp. z o.o.
4. W przypadku zakwalifikowania się do konkursu finałowego Bursztynowa Miss Polski 2018,
KANDYDATKA zobowiązuje się do udziału w przygotowaniach i konkursie finałowym.
KANDYDATKA pokrywa koszt podróży na przygotowania i konkurs finałowy.
Finał konkursu Bursztynowa Miss Polski 2018 odbywa się w Ustce 11.08.2018r.
Przygotowania do konkursu finałowego Bursztynowa Miss Polski 2018 odbywają się w Ustce
w dniach 8.08.2017r.-11.08.2018r.
5. KANDYDATKA wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku w materiałach
reklamowych wydawnictwach i mediach w celu promocji konkursu na czas nieokreślony.
6. Nieodpłatnego promowania konkursu oraz jego sponsorów, podczas akcji promocyjnych.
7. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, zgodnie z
Załącznikiem nr 1 i 2 do umowy (Załączniki są integralną częścią umowy)
8. Kandydatki niepełnoletnie zobowiązują się do uzyskania zgody na udział w konkursie, od
opiekuna prawnego (Załącznik nr 3 do umowu)
1.
2.
3.

4.

§4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do 31.08.2018r.
W okresie obowiązywania umowa nie podlega rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez każdą ze
stron.
AMR LIDER Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku naruszenia przez KANDYDATKĘ postanowień regulaminu oraz niniejszej umowy,
zwłaszcza poprzez naruszenie wyłączności reprezentacji.
W przypadku rezygnacji KANDYDATKI z udziału w finale konkursu po przeprowadzeniu
eliminacji, KANDYDATKA zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00
zł.

§5
1. W przypadku naruszenia przez KANDYDATKĘ prawa wyłączności przysługującego AMR
LIDER Sp. z o.o. w okresie obowiązywania umowy, nastąpi roszczenie o zapłatę
odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości rzeczywiście utraconych korzyści
materialnych związanych z reprezentacją KANDYDATKI na warunkach określonych niniejszą
umową.
2. W przypadku dyskwalifikacji KANDYDATKI zobowiązana Ona jest do zapłaty kary umownej
w wysokości 5 000,00 zł.

.........................................
AMR LIDER

...................................
KANDYDATKA

