UMOWA ZLECENIE
Zawarta dnia 23 lutego 2017 roku pomiędzy Kuś, Adamczyk Coaching Spółka Jawna z
siedzibą w Parczewie przy ulicy Diamentowej 23 zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą”, w
imieniu której działa:
Pan Trevor Jaszczuk – wspólnik Kuś, Adamczyk Coaching Spółka Jawna,
a
Panem Majkiem Ostrosłowym, ul. Albertyńska 11A, 27-601 Sandomierz
PESEL: 89110843721
Urząd skarbowy: Urząd Skarbowy w Sandomierzu, ul. Żydowska 1, 27-600 Sandomierz
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
poprowadzeniu serii wykładów i prelekcji dla uczestników kursu rozwoju osobistego
„Imagine – czyli nikt nie ukradł ci marzeń”, dalej zwanego „kursem”, w tym w
szczególności:
a) poprowadzenia wykładów w pełnym wymiarze 160 minut;
b) rzetelnym przygotowaniu materiałów dla uczestników kursu. Koszty
przygotowania materiałów ponosi Zleceniodawca.
2. Zleceniobiorca będzie wykonywać wykonywać będzie zlecenie w terminie od 6 lipca 2017
roku do 11 lipca 2017 roku.
§2
Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysokości 200.000 złotych płatne w dwóch ratach, z których to pierwsza
wysokości 50.000 złotych zostanie uiszczona 6 lipca 2017 roku, druga w wysokości 150.000
złotych zostanie uiszczona 11 lipca 2017 roku wraz z zakończeniem kursu. Zlecenie
wykonywane będzie w ciągu każdego z dni odbywania się kursu w wymiarze 200 minut w
określonych blokach czasowych, przewidzianych w regulaminie kursu.
§3
1. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 6400 5214 6482
0002 0001 145632.
2. Podstawą zapłaty rachunku będzie potwierdzenie wykonania zlecenia przez
Zleceniodawcę, w sposób określony w § 8.
3. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
§4
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia innej osobie.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze
skutkiem natychmiastowym.

§5
1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie lub nienależytego wykonania
umowy przez Zleceniodawcy przysługuje od Zleceniobiorcy kara umowna w wysokości
30% wartości wykonania zlecenia.
2. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie lub nienależytego wykonania
umowy przez Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy kara umowna w wysokości
40% wartości wykonania zlecenia.
3. W przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy,
Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa wyżej.
§6
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zlecenie w miejscu odbywania się kursu w hotelu
„Królewskie Kasyno” w Krakowie przy ulicy Stadionowej 32.
§7
Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie wydatki związane z podróżą i
zakwaterowaniem Zleceniobiorcy w miejscu odbywania się kursu.
§8
Zleceniobiorca oświadcza, że ma należyte kwalifikacje do wykonania zlecenia i zobowiązuje
się wykonać je z należytą starannością.
§9
Potwierdzenie wykonania zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, dokonane będzie przez
wspólników Kuś, Adamczyk Coaching Spółka Jawna.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze wzajemnej negocjacji, a dopiero w drodze ich niepowodzenia przed
Sądami Powszechnymi miejscowo właściwymi dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron umowy.
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