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UMOWA O WSPÓŁPRACY
Zawarta dnia 30 września 2015r. w Krakowie pomiędzy:
Panem Michałem Nawratilem zamieszkałym w
,
legitymującym się dowodem osobistym nr
zwanym dalej Właścicielem
a
Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" z siedzibą w Nowym Sączu przy
ulicy W. Pola 66a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000331588 i
posiadającą NIP: 734-338-07-96,
reprezentowaną przez: Mateusza Paradowskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Organizacją.
Strony niniejszej umowy (łącznie jako Strony oraz każda z osobna jako Strona) ustalają, co
następuje:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Celem niniejszej umowy jest ustalenie obowiązków, zasad i warunków współpracy między
Właścicielem a Organizacją przy realizacji działań statutowych Organizacji.
2. Właściciel oświadcza, że jest właścicielem działki nr 223 obręb Bębło, objętej księga wieczystą nr
KR1P/00342340/9 i stanowiącej grunt leśny z usytuowanymi na jej powierzchni grupą skał
zwaną „Łabajową”.
§ 2.
Zobowiązania Stron
1. Organizacja podejmuje się do nieodpłatnego zagospodarowania skały opisanej w § 1., ust. 2 na
potrzeby uprawiania wspinaczki skałkowej w tym do:
a) zamontowania stałych punktów asekuracyjnych z wykorzystaniem materiałów zgodnych z
wymaganymi normami;
b) możliwie dokładnego usunięcia luźnych części skalnych tzw. zwietrzeliny;
c) przeprowadzania co najmniej raz do roku monitoringu stanu stałych punktów asekuracyjnych
oraz ich wymiany lub naprawy w razie stwierdzenia ich uszkodzenia lub zużycia.
2. Właściciel zobowiązuje się do:
a) nieodpłatnego udostępnienia skały opisanej w § 1., ust. 2 w celu uprawiania wspinaczki oraz
pasa terenu szerokości 5m przylegającego bezpośrednio do podnóża tej skały;
b) umożliwienia nieodpłatnego dojścia do skały dla osób chcących się wspinać, w razie potrzeby
wyznaczając w tym celu ścieżkę prowadząca przez teren będący własnością Właściciela.
§ 3.
Zasady współpracy
1. Organizacja zobowiązuje się zrealizować swoje zobowiązania w sposób rzetelny, umożliwiając
poprzez to bezpieczne uprawianie wspinaczki osobom posiadającym wymagane uprawnienia i
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podejmujących wspinaczkę na własną odpowiedzialność i w zgodzie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Organizacja zobowiązuje się do stałego nadzoru nad stanem punktów asekuracyjnych,
dokonując w razie potrzeby niezbędnych napraw.
Właściciel wyraża zgodę na publikowanie przez Organizację informacji dotyczących skały
opisanej w § 1., ust. 2 oraz innych informacji związanych z uprawianiem na niej wspinaczki jak
też warunków przebywania w jej pobliżu przez osoby wspinające się.
Właściciel zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizacji o ewentualnych
zdarzeniach dotyczących nieruchomości opisanej w § 1., ust. 2, mogących mieć wpływ na
realizację niniejszej umowy.
Właściciel wyraża zgodę na zamontowanie tablicy informacyjnej zawierającej regulamin
uprawiania wspinaczki i zasady przebywania na terenie ww. działki. Organizacja zobowiązuje się
pokryć koszty wykonania i zamontowania tablicy oraz uzgodnić jej treść z Właścicielem.
§ 4.
Oświadczenia i zapewnienia

1. Organizacja oświadcza, że jest w pełni umocowana i władna do zawarcia i wykonania niniejszej
umowy.
2. Organizacja oświadcza i zapewnia Właściciela, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie
narusza praw osób trzecich oraz że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które
mogłyby narazić Właściciela na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze Stron w związku z realizacją
umowy o współpracy pozostałe strony nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami umowy, będą rozstrzygane przede wszystkim w
trybie polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do zakończenia wszelkich
sporów między nimi ugodą uwzględniającą cel tej umowy, z równym poszanowaniem ich
zasługujących na ochronę interesów.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron. Na dowód powyższego, Strony niniejszej umowy poprzez należycie
umocowanych przedstawicieli podpisały niniejszą umowę w dniu podanym na początku niniejszej
umowy.
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Właściciel

…………………………………………………
Organizacja
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