
 

 
 

Załącznik nr 9 
do Regulaminu korzystania z zasobów  

w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) 
 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w jego filiach 

 

Umowa przekazania utworów do ekspozycji  
Nr …………………………… 

zawarta w Sosnowcu w dniu …, pomiędzy: 

GMINĄ SOSNOWIEC, reprezentowaną przez: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-345-36-72, REGON: 
276255482, zwaną dalej Przyjmującym 
a 
… zamieszkałą/ym w …, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr … - zwaną/ym dalej 
Przekazującym. 

1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne przekazanie Przyjmującemu utworów do ekspozycji  
w Centrum Aktywności Społecznej – filii Sosnowieckiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

2. Umowa zawarta jest na okres od … do … z możliwością przedłużenia.  
3. Podstawą przekazania utworów do ekspozycji jest Wniosek o przekazanie utworów do 

ekspozycji, stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu korzystania z zasobów  
w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) Urzędu Miejskiego  
w Sosnowcu oraz w jego filiach, zwanego dalej Regulaminem.  

4. Przekazujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się bezwzględnie 
przestrzegać jego postanowień.  

5. Przekazujący załącza do niniejszej umowy stosowne oświadczenia w zakresie autorskich 
praw osobistych oraz nieograniczonych praw majątkowych dotyczących utworów 
będących przedmiotem każdorazowego przekazania oraz co do wyrażenia zgody na 
wykorzystanie utworów do celów ekspozycji w Galerii, promocji wystawy oraz celów 
autopromocyjnych i związanej z tym obróbki cyfrowej, publikowania utworów w sieci 
Internet, a także przetwarzania danych osobowych. Wskazane oświadczenia stanowią 
integralną część umowy. 

6. Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich  
przez osoby trzecie, w tym korzystające z pomieszczenia nr 106, połączonego  
z pomieszczeniem nr 107, w którym znajduje się miejsce ekspozycji utworów.  

7. Każda ze stron umowy ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem trzydniowego 
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy musi być dokonane w formie pisemnej. 

8. W przypadku rażącego naruszenia przez Przekazującego  Regulaminu lub któregokolwiek 
ze zobowiązań, wynikających z treści zawartej umowy, Przyjmujący może rozwiązać 
niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.  

9. Przekazujący zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 
mających wpływ na zmianę treści niniejszej umowy.  

10. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

Przyjmujący       Przekazujący 


