
Załącznlknr 2
do Zarządzenia nr 6/201,6

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 08 lutego 201,6r.

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE
PRoIEKTUGRAFICZNEGOLoGoGMINYNOWYKAWĘCZYN

I. Or ganizator konkursu

Orgańzatorem konkursu jest Wójt Gminy Nowy Kawęczyn,

II" Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projekfu graficznego 1ogo Gminy Nowy

Kawęczyn - znaku identyfikacji wtzualnej, który będzie można wykorzysĘwać we

wszeki;h materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. w
szczególnoŚci umie s zczony będzie na :

a) papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych,
b) plakatach, ulotkach,
c) ogłoszeniach prasowych/
d) gadżetach okolic znościowych,
e) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,

f) nośnikach reklamy zewnętrznej,

propozyĄa 1ogo powinnabud,zić pozyĘwne skojarzeńa oraz podkreślać charakter i
specyfikę Gminy Nowy Kawęczyn

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest rłyłonienie najlepszego znaku gtaficznego - 1ogo promującego

Gminę Nowy Kawęczyn. Uzyskanie oryginalnego projekfu 1ogo ma przyczynić się do

promocji g-ioy i zwiększenia idenĘfikacji gminy wśród mieszkańców i furystów,

IV. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarĘ i skierowany jest do osób fizycznych i PrawnYch.
Mogą wziąć w nim udział zarówno arĘści, graficy, plasĘcy, specjaliści zajmujący się

projektowaniem reklamowym/ a także studenci oraz uczniowie.

2, W prrypadku osób niepełnoletrrich wymagana jest pisemna zgoda rcdzicÓw bądŹ

opiekunów prawnych na karcie zgŁoszeńa.

3, Prace mogą być składane indywiduaLrie lub zespołowo,

4. W konkursie nie mogą brać gdziału: orgaŃzator konkursu/ pracownicy organizatota

oraz człot*owie komisji konkursowej, atakże członkowie ich najblizszychrodzin, Za

człot*ów najbLiższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

małzonków i osoby przysposobione.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejSzego regulaminu.



v. warunki uczestnictwa w konkursie

1" Warunkiem uczesfurictwa w konkursie jest dostarczenie pfacy konkursowej zgodnie z

niniej szym re gulaminem"
2. IJdzińw konkursie jest bezpŁafrly i dobrowolny,
3. Każdy uczestnik moze zg\osić do konkursu maksymalrrie 3 ptopozyĄe, Pod

warunkiem oznaczet:ria każdej zŁożonej pracy odrębnym opisem.

4. Do składania projektów 1ogo należy doLączyć wypełlrioną kartę zgłoszeńową
(załączńknr 1 ło ilegulaminu) wtaz z oświadczeniem autora projektu (załącznlk nr

3 do Regulaminu).
5. prace dóstarczone bez podpisanej karĘ zgłoszeniowej i oświadczenia autora projektu

orazbez opisu projektu nie będą rozpatrywane,

VI. Kryteria i wymagania techniczne

1,. projekt 1ogo promocyjnego Gminy Nowy Kawęczyn powinien zawietaĆ parametry

techniczne ńezbędne do właściwego wykotzystania zarówno w przedmiotach

codziennego uzytku, jak też na materiałach promocyjnych i reklamowych otaz na

nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej,
2. projekt należy opracować w dwóch wersjach: kolorowej i czarno- białej,

3. projektu 1ogo mogą być wykonane dowolną techniką (.p. rysunek, gtaflka) z

użyciem dówohej ilości koiorów, przy wykorzystaniu dowoLrego projektu

graficznego.
4. Projekt powinien zawierać napis: Gmina Nowy Kawęczyn,

5. prace konkursow e należy składać w następujących formatach:

a) wydruk kolorowy w rozmiarach min. ].5 cm x 1"5 cm na białym paPieue
formatu 'Ą4lub 'Ą3,

b) wydruk czalt1o- biały w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze

formatu A'4lub A3,
c) wersja elektroniczna zapisana na nośniku elektronicznym w jednYm z

formatów graficznych: BMP, JPG, TIFF, PNG, PSD- w rozdzielczości min.300
dpiptzy rozmiarach 15 cm x ],5 cm

6. Do projettów na\eży dołączyć opis (zatącznik nr 2 do Regulaminu) - w jaki sposób

pr"Ódriu*iony projekt nawiązuje do Gminy Nowy Kawęczyn, uzasadńenie doboru

tolorów, opis tóchniczny wykorzystanych kolorów oraz nazwy i rozmiary uŻyĘch
czcionek.

VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgŁoszeŃową, opisem projektu

oświadczeniem autora należy przesłaćpocztą na adres:
IJrząd Gminy w Nowym Kawęczynie

Nowy Kawęczyn3Z,
96-"115 Nowy Kawęczyn

lub dostarczyć osobiście do sekretariafu urzędu Gminy (pok. nr
placy LJrzędu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,LOGO
KAWĘCZYN _ KONKURS".

2. Prace konkursowe należy przesłać Iub złożyć do 31 marca 201,6t. w
IJrzędu (decyduje data wpływu do Urzędu),

8) w godzinach
GMINY NOWY

godzinach placy



Prace, które nie spekriają wymagań, o których mowa w regulaminie lub nadesłane po
terminie, o którym mowa w pkt 2, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu.
Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualrre uszkodzenia lub
zniszczenia źIe zabezpieczonych prac.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Kryteria oceny prac:
a) wartości projektowe - oddanie charakteru Gminy Nowy Kawęczyn,
b) wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość

rozpoznawania i zapamtęĘwania, oryginalność pomysłu,
c) wartości uzytkowe; ńezależność od nośnika i środka powielania oraz ptzekazu,

łatwa skalowabrość, funkcjonowanie w wersji czarno-białej i kolorowej (w Ęm
jako grafika komputerowa).

IX. Zasady przyznawania nagród.

1. Konkurs jest jednoetapowy.
2, Komisja konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami

oceny/ o których mowa w regulaminie konkursu i wskazuje uczestnika konkursu,
któremu zostanie pr zy zrrarra nagroda.

3. W trakcie rozstrzygania konkursu, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do
zaptoszeŃa uczestnika w celu uzupełnienia zgLoszonego projekfu w kwestiach
budzących wąĘliwości.

4. Komisja konkursowa sporządza protokół z posiedzenia komisji zawierający
informacje dot. wyłonienia zwycięzcy konkursu"

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez
podania przyczyny.

6. Decyzja komisji konkursowejjest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

X. Nagrody i prawa autorskie

Komisja dokona wyboru 1 zwycięskiego projektu LOGOTYPU Gminy Nowy
Kawęczyn. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości
2.000,00 zł.
Ostateczną decyzję o skierowaniu projektu LOGOTYPU Gminy Nowy Kawęczyn do
realizaĄi podejmie Wójt Gminy kierując się wskazaniami Komisji konkursowej.
W ramach przekazanej nagrody laureat konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na
rzecz Gminy autorskich praw majątkowych do projekfu graficznego 1ogo w
rozumieniu ustawy z dńa 4lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn, zm.) bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zwycięzcy nie przysŁugają żadne dalsze wynagrodzenia z Ęfułu wykorzysĘwania
pTzez Gminę zwycięskiego projekfu. Kwestię przeniesienia praw autorskich
ureguluje odrębna umowa/ wedle wzoTu określonego w załączniku nr 4 do
Regulaminu.
W ptzypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu zgodę wytażają rcdzice bądź
prawni opiekunowie.
\N ptzypadka, gdy zwycięskie projekty będą projektem autorstwa więcej niż jednej
osoby, nagrody o których mowa w pkt. 1,, ptzyznane zostaną łączńe wszystkim
współautorom zwycięskiego projekfu .

J.

4,

5.

1.

2.

.).

4.

5.



Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne
oświadczenie, że projekt nie narusza ptaw autorskich osób trzecich, w szczególności
nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Orgańzator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projekfu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu j"go skutecznego
wykorzystania.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania zadnych powyższych
roszczeń względem organizatora konkursu z tytułu wykorzystania jego pracy
konkursowej.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu"

1. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu - do 30 kwiebria 201,6r.
2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej

Gminy Nowy Kawęczyn (www.ugkaweczyn.pl) oruz na tablicy ogłoszeń TJtzędu
Gminy. Zasttzega się prawo do publikacji najciekawszych prac.

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureat konkursu zostanie powiadomiony
odrębnym pismem.

XII. Ochrona danych osobowych.

6,

7.

8,

Uczesbricy konkursu wytażają zgodę
zgodnie z ustawą z dńa 29 sierpnia 1997r. o
poz.1182ze zm.).

na przetwarzanie ich danych osobowych
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20'1,4r.

XIII. Postanowienia końcowe

1,, Przesłane place nie podlegają zwrotowi.
2. OrgaŃzator zasttzega sobie prawo do przerwańa, zmiany lub przedŁużeńa

konkursu w r azie wystąpieni a p t zy czyn od nie go niezależnych,
3. Organizatorowi ptzysługuje plawo do uniewaznienia konkursu bez podania

ptzyczyny oraz do niewyłaniańa zwycięzcy.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostar:rą automaĘcznie
wyłączone z konkursu.

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczrte z akceptaĄą treści
niniejszego regulaminu.

6. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie, lub usługi

poczĘ elektronicznej, zktórych będą korzystać uczestnicy konkursu. Organizator nie
ponosi równiez odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieakfu alnych danych ptzez uczesktików konkursu.

8. Konkurs, którego zasady są uregulowane niniejszym regulaminem, nie jest grą
losową w rozumieniu ustawy z dńa 191istopada2009 r. (tekst jednolity Dz,IJ. z2075
r, poz, 612).

9. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możllwością pobrania i wydruku ze strony
internetowej Gminy Nowy Kawęczyn(www.ugkaweczyn.pi).

1,0. Załącznlkint 1,,2,3 i 4 stanowią integralną część regulaminu.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.



Załączniknr 1
do Regulaminu konkursu na opracowanie
projekfu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKIJRSUNA OPRACOWANIE PROIEKTU GRAFICZNEGO

LOGO GMINY NOWY KAWĘCZYN

I. Dane uczestnika konkursu (osoba fizyczna):

Imię i nazwisko uczestnika:

Adres do korespondencji:

Numer telefonu:

Adres email:

II. Dane uczestnika konkursu (osoba prawna)

Pełna nazwa firmy / insĘtucji:

Adres do korespondencji:

osoba do kontaktu:

Numer telefonu:
Adres email:

(czytelny podpis autora/ autorów projekfu *)

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie



Załączńknr 2
do Regulaminu konkursu na opracowanie
projekfu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn

OPIS PROIEKTU Nr ......

1. Charakterystyka projektu: w jaki sposób przedstawiony projekt nawiązuje do Gminy
Nowy Kawęczyn (warunków naturalrrych, dziedziclwa historycznego, kultury iĘ.) ?

2.Jakajest rola kolorów użyĘchw projekcie?

3. W projekcie wykorzystano kolory:

4. W projekcie wykorzystano czcionki (nazwa i wielkość):

(czytelny podpis autora/ autorów projektu*)

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie



1"

Załącznlknr 3
do l{egulaminu konkursu na opracowanie
projektu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn

OśWIDCZENIE - DOTYCZY PROJEKTU NR

Oświadczarrł że jestem autorem nadesłanej pracy w ,,Konkursie na opracowanie
projekfu graficznego 1ogo Gminy Nowy Kawęczyn" organizowanego ptzez Wójta
Gminy Nowy Kawęczyn oraz że placa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich
ani obowią zujących przepisów plawa.
Oświadczarn, że zt:rarrr i akceptuję postanowienia ,,Regulaminu konkursu na
opracowanie projektu gtaficznego 1ogo Gminy Nowy Kawęczyn".
Wyrażarn zgodę na przetwarzańe moich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20"I4r, poz.1182 ze
zrn.) przez organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z ,,Regulaminem konkursu na opracowanie
projektu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn", w Wffi na ich opublikowanie m"
in. w środkach masowego przekazu oIaz I1a stronie internetowej Gminy Nowy
Kawęczyn.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem organizatota konkursu, członkiem komisji
konkursowej ani członkiem ich najblizs zy ch r o dzin.
I{yrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej w materiałach
doĘ czący ch konkursu (strona internetow a, pt asa, dokumentacj a konkursowa) .

Il{yrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do utworu - pracy mojego
autorstwa - na Gminę Nowy Kawęczyn w przypadku, gdy praca oL-rzyma nagrodę i
wobec powyższego akcepfuję treść wzoTu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do
Regulaminu.
Gmina Nowy Kawęczyn, w związku z przeniesieniem na nią praw autorskich do
utworu, jest uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
do dziela oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot
niniejszego oświadczenia.
Gmina Nowy Kawęczyn moze według własnego uznaŃa dokonywać modyfikacji
lub poprawek utworu (dzieLa) nabytego na mocy niniejszego oświadczenia.

2.

4.

5.

6,

7.

8,

(miejscowość i data) (czytelny podpis autoraf autorów projektu)*

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie



Załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu na oplacowanie
projekfu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn

Umowa o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu
plasĘcznego - logo Gminy Nowy Kawęczyn

zawarta w dniu r. w Nowym Kawęczynie, w wyniku rozsttzygnięciaptzez
Gminę Nowy Kawęczyn konkursu na opracowanie projektu graficznego 1ogo Gminy Nowy
Kawęczyn, pomiędzy:
Gminą Nowy Kawęczyn , z siedzibą w Nowym Kawęczyńe 32,96-115 Nowy Kawęczyn
NiP:836-15-29-246, reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn zwanąw dalszej
części umowy,,Przyjmuj qcllftl",
a

w dalszej części umowy zwanym ,,Przekazuj4cllll",
o następującej hreści:

§ 1. Przekazujący oświadcza, ze samodzielnie wykonał oryginalny utwór plasĘczny; ,,Logo
Gminy Nowy Kawęczyn", który został wyłoniony w konkursie organizowanym pIzez
Pruyjmującego, zwany dalej w umowie ,,lJtworerrt''.
2. Na mocy niniejszej umowy Przekazujący przenosi nieodpłatnie na rzecz Ptzymującego
autorskie prawa majątkowe do utworu plastycznego ,,Logo Gminy Nowy Kawęczyn".
Odzwierciedlenie utworu napapierze zawattow załącznlku do niniejszej umowy,
3. Ptąlmujący oświadcza, że przyjmuje utwór w ustalonej w ust" 2 formie bez zasttzeżeń, a
ten utwór podlega ochronie prawnej.

S 2. 1. Pr zekazujący oświadc za, że:
7) przysŁugujące mu autorskie plawa osobiste i majątkowe do utworu nie są w żaden

sposób ograniczone lub obciązone prawami osób trzecich oraz że utwót ten nie
narusza praw osób trzecich;

2) nie udziellł żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworu oraz ńe
będzieudzielał takich licencji osobom trzecim w przyszłości;

3) posiada wyŁączne prawo do udzielańa zezwoleń na rczporządzanie i korzystanie z
opracowań utworu;

4) prawai zezwoleŃa, o których mowa w § 3 poniżej, obejmują całość praw i zezwoleń,
niezbędnych do eksploatacji utworu w zakresie określonym w niniejszej umowie.

§ 3. 1,. IN przypadku wystąpienia przeciwko Przyjmującemu przez osobę tłzecią z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej ptaw, Przekazujący zobowiązany jest do ich
zasp okoj eni a i zw alńa P r zyjmujące go o d obowiązku świa dczeń z te go fyfu łu.
2.W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Przyjmującemu/ Ptzekazujący będzie zobowiązany do
przystąpienia w procesie do Ptąlmującego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia zudziału w sprawie.

§ 4. 1, Na mocy niniejszej umowy/ Przekazujący przenosi nieodpłatrrie na Przlmującego
autorskie prawa majątkowe do utworu z prawem nieograniczonego korzystania w kraju i za
granicą na następujących polach eksploatacji:



1) wyłączne uzywanie i wykorzystanie logo we wszelkiej działalności stafutowej,
informacyjnej, promocylnej, prowadzonej ptzez Przyjmującego i podmioĘ przez niego
wskazane;

2) wielokroŁre wydawanie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych,
Tozpowszechnianie, przetwarzanie i utrwalanie 1ogo wszelkimi technikami plastycznymi,
fotograficznymi, graficznymi, drukarskimi, in{ormatycznymi, wizlalnymi, cyfrowymi,
multimedialnymi, audiowizualnymi;

3) publiczne wystawianie i wyświetlanie 1ogo na wszelkich konferencjach, spotkaniach,
warsztatach, debatach, imprezach, szkoleniach, kursach, realizowanych w ramach
plo gramu pt zez P r zylrnujące go i wsp ółpracuj ące podmioty;

4) wprowadzenie do parnięci komputera i umieszczeńe 1ogo w internecie,
Tozpowszechnianie we wszelkiego rodzajach sieciach" a także wszelkie publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
pIzez siebie wybranyrn;

5) odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowańe za pomocą wizji, wszeikimi
technikami odtworzeń, nadań i reemisji;

6) wprowadzanie do wydawania i Iozpowszechniania wszelkich materiałów
promocyjnych, inf ormacyjnych, wydawnic zy ch i innych z w ykor zystaniem lo go;

7) przeriesienia na Przylmującego wyłącznego plawa do wykonywania i zezwalańa
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich
egzemplarzy;

8) wytażenia nieodwołanej zgody na Iozpowszechnianie znaku graficznego bez
wskazywania imienia i nazwiska autora oraz do decydowania o jego publicznym
udostępnieniu, a także do ingerowania w integralność i dokonywanie zmian w znaku
graficznyrn,

2. Przekazujący udziela Przylmującemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
ptzeróbek utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączeńa z
irrrrymi dziełami.
3. Przylmujący ma prawo korzystać i tozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez
oznaczańa ich imieniem i nazwiskiem Przekazującego. Przekazujący upowaznia także
Ptz7,1mującego do wykonywania jego autorskich praw osobisĘch.
4. Przyjmujący ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z
uzyskanych zezwoleń,
5,Przez zezwoleńa, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Przyjmującernu. Zezwolenia te są nieodwołaLre i nie są uzależnione od żadnych warunków
oraz zostały udzielonebez prawa wypowiedzeńa lub cofnięcia.
6. Przekazujący ma prawo dalszego zbycia, w tym odpłatnego, przedmiofu umowy w
zakresie nabytych autorskich praw majątkowych bez zgody Przekazującego.

§ 5. 1. Za wykonanie zobowiązańa strony uważają, dostarczenie przez Przekazującego do
Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie nośnika - płyW CD/DVD z utrwalonym w formie
elektronicznej utworem, o którym mowa § 1 niniejszej umowy. \Ytaz z dostarczeniem
przedmiofu umowy Przekazujący przenosi nieodpłatnie na Przyjmującego autorskie prawa
majątkowe do utworu.
2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazańa sporządzonego w obecności
P r zekazujące go i Przyjmuj ące go.
3. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia Prąrynujący nabywa prawo własności
nośnika-płyĘ CD/DVD z utworem będącym przedmiotem umo]My.

§ 6. Strony niniejszej umowy odpowiadają wobec siebie za wszelkie szkody wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy/ chyba że



niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, zaktóre strona nie
ponosi odpowiedzialności.

S 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową rnają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9. Ewentuahre spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą
r o zstr zy garre p t ze z s ą d wła ściw y dla P r zylmuj ące go.

§ 10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych
egzernplarzach, po jednym dlakażdej ze Stron.

Przyjmujqcy Przekazujqcy


