Nr RIK/……../………./2017

UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w Katowicach, w dniu …………………….. 2018 r. pomiędzy:
Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, REGON:
364603340, NIP: 6342865350, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Samorządu
Województwa Śląskiego pod numerem RIK-D/23/16, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora - Adama Pastucha
2. Główną Księgową - Iwonę Wyżgolik,
Zwany dalej „Organizator”
a
Pani/Pan ………….. zamieszkała/y: ul. ……………………, kod………. Miejscowość………………………,
PESEL: …………………….., - przedstawiciel sfery kultury
oraz
Pani/Pan ………….. zamieszkała/y: ul. ……………………, kod………. Miejscowość………………………,
PESEL: …………………….., - przedstawiciel sfery oświaty
zwanych dalej Partnerstwem,

Strony niniejszej Umowy (łącznie jako Strony oraz każda z osobna jako Strona) ustalają, co
następuje:
§ 1 Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy Stron związanych z
udziałem w Konkursie (element projektu www.operatorkultury.pl), mającym na celu
wzmocnienie roli edukacji kulturowej prowadzonej przez przedstawicieli sfer oświaty i
kultury, promowanie współpracy między tymi sferami oraz podniesienie kompetencji osób
zajmujących się edukacją kulturową w Województwie Śląskim, dalej w Umowie jako:
„Konkurs”, na zasadach określonych w niniejszej Umowie i zgodnie z Regulaminem
Konkursu, realizowanego w ramach projektu Organizatora pn. www.operatorkultury.pl załącznik, który stanowi jej integralną część. Konkurs realizowany jest przez Organizatora,
w ramach prowadzonego i dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury programu
„Bardzo Młoda Kultura”.

§ 2 Obszary współpracy – zobowiązania Stron
1. Strony działają w taki sposób, aby możliwa była współpraca oparta na wzajemnym
zaufaniu, w szczególności wspólnych intencji, uczciwości, profesjonalizmu oraz
dotrzymywania warunków przyjętych zobowiązań niezbędnych do należytej realizacji
Konkursu.
2. Organizator oświadcza, że jest realizatorem Konkursu i posiada niezbędny potencjał
i doświadczenie do jego realizacji, i wykona wszelkie niezbędne czynności, które będą
zmierzały do realizacji Konkursu zgodnie z jego celami, założeniami i z najwyższą
starannością.
3. Partnerstwo oświadcza, że posiada niezbędny potencjał do wykonania niniejszej
Umowy
i zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności, które będą zmierzały do
realizacji Umowy zgodnie z jej celami i założeniami, z należytą starannością.
4. Partnerstwo udziela zgody na wykorzystanie na potrzeby Konkursu imion i nazwisk oraz
swojego wizerunku.
5. Partnerstwo wyraża zgodę na obecność przedstawicieli Organizatora w trakcie realizacji
nagrodzonych przedsięwzięć, na ich dokumentację przy pomocy technik audiowizualnych
oraz prezentację na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach
tworzonych przez Organizatora.
6. W przypadku wykonania przez Partnerstwo dokumentacji fotograficznej związanej z
realizacją Przedmiotu Umowy, Partnerstwo zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi
nieodpłatnej licencji CC-BY 3.0 PL na korzystanie z tych fotografii, na warunkach
określonych przez Strony w odrębnej Umowie.
7. Partnerstwo oświadcza, iż uzyskało od Organizatora niezbędne informacje dotyczące
udziału w Konkursie, w tym warunki wykonania Umowy, i akceptuje je w całości, co
potwierdza swoim podpisem.
8. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane dane osobowe, Partnerstwo
zobowiązuje się, że dane osobowe, do których dostęp uzyskał w związku z niniejszą
Umową, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy oraz nie
będą udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych w ramach
realizacji przedmiotu Umowy będzie się odbywało zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 13.06.2016 Dz. U. z 2016 p. 922).

9. Organizator zobowiązuje się do:
1) zorganizowania dla Partnerstwa 4 nieodpłatnych zajęć warsztatowych na terenie
Województwa Śląskiego. Warsztaty odbędą się zgodnie z przedstawionym przez
Organizatora harmonogramem,
2) zapewnienia Partnerstwu wyżywienia podczas zajęć warsztatowych,
3) zapewnienia wsparcia informacyjno-konsultacyjnego (bezpośrednie, mailowe,
telefoniczne) dla Partnerstwa w ramach Konkursu przy tworzeniu koncepcji działania
związanej z edukacją kulturową prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży,
4) wyłonienia inicjatyw w Konkursie (dalej Inicjatywy), które zostaną wybrane przez
niezależne jury do realizacji w okresie 1 czerwca – 31 października 2018 r. i zostaną
sfinansowane przez Organizatora.
5) rozliczenia Inicjatyw w ramach projektu www.operatorkultury.pl
10. Partnerstwo zobowiązuje się do:
1) pokrycia we własnym zakresie kosztów podróży,
2) współpracy z przedstawicielami Organizatora, udzielania im niezbędnych informacji
związanych z udziałem w Konkursie oraz stosowania się do zaleceń Organizatora,
3) współpracy z innymi podmiotami i osobami, które na podstawie odrębnych umów /
zleceń czy ustaleń z Organizatorem są zaangażowane w realizację Konkursu,
4) udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach zgodnie z przedstawionym przez
Organizatora Regulaminem Konkursu,
5) opracowania i złożenia u Organizatora przy pomocy wniosku aplikacyjnego jednej
koncepcji działania związanej z edukacją kulturową prowadzoną na rzecz dzieci i
młodzieży, które zostaną wyłonione w Konkursie do realizacji w okresie 1 czerwca – 31
października 2018 r. przez niezależne jury i które zostaną sfinansowane przez
Organizatora w ramach projektu www.operatorkultury.pl
6) realizacja Inicjatyw nie wymaga od Partnerstwa wkładu własnego w postaci środków
pieniężnych. Zasady realizacji i rozliczeń inicjatyw zostaną określone w odrębnym
regulaminie,
7) realizacji i rozliczenia Inicjatywy w przypadku jej wyboru w Konkursie, zgodnie z
zasadami określonymi w stosownym regulaminie,

8) znalezienia osoby (spełniającej warunki udziału w Konkursie), która zajmie jego miejsce
w Konkursie w przypadku rezygnacji członka Partnerstwa z udziału w Konkursie na skutek
zdarzeń losowych.
9) Wszelkie informacje o realizacji Konkursu dostępne są pod numerem telefonu 32-2017770, na stronie projektu www.operatorkultury.pl oraz przy użyciu adresu e-mail:
konkurs@operatorkultury.pl

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszą Umowę zawarto na czas określony, od dnia jej podpisania do wypełnienia
zobowiązań wynikających z Umowy a dotyczących realizacji Konkursu.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy Strony będą poddawać rozstrzygnięciu
przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Organizatora.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu w ramach projektu Regionalnego Instytutu Kultury w
Katowicach pn. www.operatorkultury.pl
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