UMOWA
merchandisingu reklamowego1
zawarta w dniu .................... roku w Sopocie pomiędzy2:
Art-B Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Polna 8, 32-098 Sopot, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział XIX Gospodarczy KRS, pod numerem 00009898,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300.000 (trzysta tysięcy) złotych,
reprezentowaną przez Adama Wójcika - członka zarządu,
zwaną dalej Merchandisingobiorcą
a
Katarzyną Pasik, zam. Sopot, ul. Wiśniowa 34, 32-098 Sopot, legitymującą się dowodem osobistym numer i seria AID 345987,
zwaną dalej Merchandisingodawcą.
§ 1
Merchandisingodawca wyraża zgodę na korzystanie przez Merchandisingobiorcę z jego wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych na warunkach określonych w niniejszej umowie, a Merchandisingobiorca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia3.
§ 2
1.	Merchandisingobiorca uprawniony będzie do zamieszczania wizerunku Merchandisingodawcy, zgodnego z fotografią stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na koszulkach produkowanych i sprzedawanych przez Merchandisingobiorcę4.
2.	Koszulki opisane w ustępie pierwszym będą jednolite, koloru białego lub czarnego.
3.	Powyżej wizerunku Merchandisingodawcy widnieć będzie napis "Art-B lepsza strona sztuki użytkowej". Napis będzie wykonany czcionką Verdana o rozmiarze 36.
§ 3
Merchandisingobiorca nie ma prawa odpłatnego ani nieodpłatnego odstępowania osobom trzecim wizerunku Merchandisingodawcy.
§ 4
Merchandisingobiorca może wykorzystywać wizerunek Merchandisingodawcy bez ograniczeń co do terytorium i liczby egzemplarzy5.
§ 5
Strony zobowiązują się współpracować w zakresie merchandisingu na rzecz i w interesie Merchandisingobiorcy.
§ 6
1.	Strony ustalają, iż wynagrodzenie Merchandisingodawcy za wykonanie przedmiotu umowy, tj. użyczenia prawa określonego w § 1 na zasadach określonych niniejszą umową, wyniesie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)6.
2.	Należne Merchandisingodawcy wynagrodzenie Merchandisingobiorca wypłaci na konto bankowe Merchandisingodawcy nr 90 9798 7890 0000 4567 8769 2345 99 do dnia .................... .
3.	W przypadku niedotrzymania przez Merchandisingobiorcę terminu określonego w ustępie 1, Merchandisingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek umownych w wysokości ....................% w stosunku rocznym.
§ 7
Merchandisingodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w wypadku naruszania przez Merchandisingobiorcę postanowień określonych w § 2, a także w wypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, które przekracza 30 dni.
§ 8
1.	Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia .................... roku7.
2.	Na miesiąc przed wygaśnięciem umowy strony mogą ją przedłużyć w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Merchandisingodawcy.

