UMOWA O UDZIELENIU POMOCY FINANSOWEJ
…./ND/2016
zawarta w Warszawie ………… 2016 r. pomiędzy
Towarzystwem Nasz Dom z siedzibą w Warszawie: 01-830, Al. Zjednoczenia 34,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………..,
zwanym w dalszym ciągu TOWARZYSTWEM.
a
…………………………………………… z siedzibą w ……………………………, ul.
……………………………., reprezentowaną przez ……………………………… zwaną w
dalszym ciągu DOMEM
zwanymi w dalszym ciągu STRONAMI
Umowę zawarto w związku z realizacją przez Towarzystwo Nasz Dom Konkursu „Najpierw
Dziecko” finansowanego ze środków pochodzących z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra
Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
§1
1. Przedmiotem umowy są środki finansowe w wysokości ……………… zł (słownie:
……………….. złotych) zwane dalej POMOCĄ FINANSOWĄ przekazane DOMOWI na
niżej określonych warunkach.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto DOMU:
………………………………………………… w terminie 10 dni od dnia dostarczenia do
siedziby TOWARZYSTWA podpisanego egzemplarza umowy.
§2
1. POMOC FINANSOWA, o której mowa w § 1 może być wydatkowana tylko i wyłącznie
na
pokrycie
kosztów
………………………………….…………………
………………………………………… zgodnie ze złożonym wnioskiem stanowiącym
załącznik1 do umowy.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane od dnia ……………. do dnia………
§3
1. DOM oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie
www.naszdom.org.pl i będzie go przestrzegał.
2. DOM oświadcza, że nie dokona żadnych zmian w przeznaczeniu POMOCY
FINANSOWEJ bez pisemnej zgody upoważnionych przedstawicieli ZARZĄDU
TOWARZYSTWA. Zmiany warunków określonych w niniejszej umowie wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
1. TOWARZYSTWO ma prawo przeprowadzić monitoring realizacji postanowień niniejszej
umowy.
2. DOM ma obowiązek przedłożyć dokumenty projektowe w każdym momencie realizacji
projektu na wezwanie wyznaczonego pracownika TOWARZYSTWA.

§5
DOM zobowiązuje się do dostarczenia TOWARZYSTWU do dnia ……………..
szczegółowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykorzystania POMOCY
FINANSOWEJ według wzoru dostępnego na stronie www.naszdom.org.pl wraz
z dokumentami potwierdzającymi właściwe wykorzystanie POMOCY FINANSOWEJ.
§6
1.

W przypadku:
1) Powzięcia przez TOWARZYSTWO informacji o niezgodnym z niniejszą umową
wykorzystaniu przez DOM POMOCY FINANSOWEJ,
2) Niedopełnieniu przez DOM obowiązku wynikającego z § 4,
TOWARZYSTWO ma prawo zażądać zwrotu POMOCY FINANSOWEJ w ciągu 30 dni.
2. DOMOWI przysługuje prawo do odwołania się na piśmie od wezwania do zwrotu
POMOCY FINANSOWEJ w przeciągu 15 dni od otrzymania w/w wezwania. W takim
wypadku TOWARZYSTWO zobowiązuje się rozpatrzyć odwołanie w ciągu 15 dni
i udzielić pisemnej odpowiedzi.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§8
STRONY zgodnie ustalają, że wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej UMOWY
rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę TOWARZYSTWA zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
…………………………….
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……………………………
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