
WZÓR UMOWY O WSPÓŁPRACY 

z Laureatem Konkursu Wyślij znajomego na maraton w Londynie 

w zakresie uczestnictwa w „TCS London Marathon” 

 

 

zawarta w dniu ……… czerwca 2022 roku w ………………………… pomiędzy:  

 

 

AIR SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), ul. Ustronie Leśne 13, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000743310, NIP: 9860249703, REGON: 380916598, o 

kapitale zakładowym 5 000,00 zł (kapitał nie został pokryty), reprezentowaną przez Prezesa 

Zarządu – Roberta Leszczyńskiego,  

zwaną dalej „AIR SPORT Sp. z o.o.” 

 

a 

 

…………………………………………. [imię i nazwisko], zam. w ……………………………. 

[adres zamieszkania], nr PESEL: …………………………….., legitymujący się paszportem o nr 

………………………, nr tel. …………………………..., adres e-mail: …………………………,  

zwanym dalej „Laureatem”,  

zwanymi łącznie „Stronami”.  

 

Zważywszy, że:  

a) AIR SPORT Sp. z o.o. jest organizatorem Konkursu Wyślij znajomego na maraton w 

Londynie, w którym Nagrodami są: (1) Pakiet startowy uprawniający do udziału w 

wydarzeniu sportowym pod nazwą „TCS London Marathon”, które odbędzie się 2 

października 2022 r. w Londynie w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej (dalej jako „TCS London Marathon”), a którego organizatorem jest London 

Marathon Events Ltd., 190 Great Dover Street, London, England, SE14YB, 

zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczym prowadzonym przez Izbę 

Spółek Handlowych pod numerem 01528489, przekazywany przez NEW BALANCE 

POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS 0000717955 (dalej jako „Pakiet 

startowy”), a także (2) Voucher o wartości 5000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) 

netto, fundowany przez AIR SPORT Sp. z o.o., przeznaczony na pokrycie kosztów 

dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i przejazdów bezpośrednio 

związanych z uczestnictwem w „TCS London Marathon” (dalej jako „Voucher”); 

b) Laureat jest jedną z dwóch osób wyłonionych jako zwycięzcy Konkursu Wyślij 

znajomego na maraton w Londynie, legitymuje się ważnym paszportem i zobowiązuje 

się do wzięcia aktywnego udziału w „TCS London Marathon”, o którym mowa w lit. a, 

oraz oświadcza, że posiada wszelkie predyspozycje oraz umiejętności do tego, aby 

przebiec dystans 42 195 m w trakcie przedmiotowego wydarzenia; 

 

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:  

 

 



§ 1  

Przedmiot Umowy  

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy AIR 

SPORT Sp. z o.o. a Laureatem Konkursu Wyślij znajomego na maraton w Londynie w 

zakresie aktywnego uczestnictwa Laureata w wydarzeniu „TCS London Marathon”, 

które odbędzie się 2 października 2022 r. w Londynie w Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

2. W ramach współpracy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, AIR SPORT Sp. z 

o.o. dokona następujących świadczeń: 

1) w terminie …….. przekaże Laureatowi Pakiet startowy oraz Voucher w celu ich 

realizacji,  

2) udzieli Laureatowi wsparcia w indywidualnych przygotowaniach fizycznych do 

udziału w „TCS London Marathon” poprzez zapewnienie jednorazowej 

konsultacji z profesjonalnym trenerem sportowym.   

3. W ramach współpracy, o której mowa w § 1 ust. 1 Laureat zrealizuje otrzymane od AIR 

SPORT Sp. z o.o. Pakiet startowy oraz Voucher, tj. przy wsparciu finansowym AIR 

SPORT określonym w niniejszej Umowie weźmie czynny udział w „TCS London 

Marathon”. 

 

§ 2 

Czas trwania Umowy 

 

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do ….. października 2022 roku.  

 

§ 3 

Zobowiązania AIR SPORT Sp. z o.o. 

 

AIR SPORT Sp. z o.o. zobowiązuje się do:  

1) realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2,  

2) sumiennej współpracy z Laureatem w celu realizacji niniejszej Umowy, w tym 

współpracy w trakcie wyjazdu na „TCS London Marathon”,  

3) niezwłocznego informowania Laureata o wszelkich okolicznościach, zwłaszcza 

zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy.  

 

§ 4 

Zobowiązania Laureata 

 

1. Laureat zobowiązuje się do:  

1) aktywnego udziału w „TCS London Marathon” i wzięcia udziału w „TCS London 

Maraton” 

2) właściwego wykorzystania Vouchera w wyłącznym celu terminowego dojazdu 

(wraz z powrotem) do Londynu, zakwaterowania oraz wyżywienia w okresie 

trwania „LCS London Marathon” i okresie bezpośrednio go poprzedzającym,  

3) dobrego przygotowania się pod względem fizycznym, a w szczególności 

wytrzymałościowym, we własnym zakresie i przy częściowej pomocy ze strony 



konsultanta, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, do udziału w „TCS London 

Marathon”,  

4) poddania się, przed udziałem w „TCS London Marathon” i we własnym 

zakresie, odpowiednim badaniom lekarskim,  

5) sumiennej współpracy z AIR SPORT Sp. z o.o. w celu realizacji niniejszej 

Umowy, w tym współpracy w trakcie wyjazdu na „TCS London Marathon”, 

6) niezwłocznego informowania AIR SPORT Sp. z o.o. o wszelkich 

okolicznościach, zwłaszcza zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na realizację 

Umowy.  

4. Laureat wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalenie (m.in. w formie zdjęć i filmów) i 

wykorzystanie jego wizerunku przez AIR SPORT Sp. z o.o. dla celów komercyjnych, 

informacyjnych lub związanych z promocją udziału w „TCS London Marathon” w 

ramach publikacji udostępnianych publicznie w następujących mediach:  

1) na stronie internetowej https://bieganie.pl/,  

2) na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/portal.Bieganie,  

3) na kanale na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCq-

6uDiMJ5lVukazspTUOfw,  

4) na stronie na Instagramie: https://www.instagram.com/bieganie.pl/.  

5. Laureat oświadcza, iż nie będzie w przyszłości wysuwał wobec AIR SPORT Sp. z o.o. 

żadnych roszczeń z tytułu utrwalania i wykorzystania jego wizerunku w sposób i 

zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.  

 

§ 5  

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 

1. W razie braku realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Laureat ponosi 

wobec AIR SPORT Sp. z o.o. odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 

ogólnych.  

2. W razie braku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, spowodowanego 

wystąpieniem nagłych problemów zdrowotnych (np. powstałego urazu), 

odpowiedzialność Laureata zostaje wyłączona.   

 

§ 6 

Ograniczenie odpowiedzialności AIR SPORT Sp. z o.o. 

 

1. Laureat przygotowuje się oraz bierze udział w „TCS London Marathon” z własnej woli 

i na własne ryzyko, mając świadomość charakteru tego wydarzenia sportowego oraz 

wiedząc, iż wykonanie postanowień niniejszej Umowy może się wiązać z wystąpieniem 

po jego stronie szkody, a w szczególności szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu.   

2. AIR SPORT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie 

Laureata w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

 

§ 7 

Klauzula danych osobowych  

 

1. Laureat oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez AIR SPORT Sp. z o.o. 

danych osobowych w zakresie i dla celów wskazanych w niniejszym paragrafie.  

2. AIR SPORT Sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych 

https://bieganie.pl/
https://www.facebook.com/portal.Bieganie
https://www.youtube.com/channel/UCq-6uDiMJ5lVukazspTUOfw
https://www.youtube.com/channel/UCq-6uDiMJ5lVukazspTUOfw
https://www.instagram.com/bieganie.pl/


Laureata oraz zobowiązuje się, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

niniejszej Umowy, w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1000). 

3. Dane osobowe Laureata, o których mowa, w ustępie poprzedzającym, obejmują:  

1) imię i nazwisko,  

2) datę urodzenia,  

3) numer telefonu,  

4) adres e-mailowy,  

5) … 

4. Laureat niniejszym oświadcza, że został poinformowany przez AIR SPORT Sp. z o.o. 

w trybie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) o wszystkich kwestiach 

związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.  

 

§ 8 

Klauzula salwatoryjna 

 

1. Strony oświadczają, że nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania 

któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie miała wpływu na ważność czy 

możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy.  

2. W razie wystąpienia nieważności lub niemożności dochodzenia wykonania 

któregokolwiek z postanowień Umowy Strony uczynią wszystko, co możliwe, aby 

osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z prawem te same cele, które miały być 

osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub 

niemożnością dochodzenia jego wykonania. 

 

 

§ 9 

Siła wyższa  

 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej Strony 

za opóźnienia lub niewykonanie przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia siły 

wyższej.  

2. Przez „Siłę wyższą” należy rozumieć wszelkie zdarzenia niezależne od woli Stron 

Umowy, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy i których nie można było 

przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane: kataklizmami naturalnymi (powódź, 

trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja i inne klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, 

interwencjami władz państwowych, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych, a także 

innymi podobnymi wydarzeniami lub procesami. 



3. Jeżeli Strona znajdzie się pod wpływem działania Siły wyższej, powiadomi 

niezwłocznie o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, jednakże najpóźniej w ciągu 3 

(słownie: trzech) dni roboczych od daty zaistnienia tych zdarzeń bądź w ciągu 48 

(słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od ustania ich przyczyny, podając charakter i 

zakres zaistniałych okoliczności. Po przekazaniu zawiadomienia drugiej Stronie, 

Strona będąca pod wpływem zdarzenia Siły wyższej będzie zwolniona z obowiązków 

wynikających z Umowy jedynie w takim zakresie i przez taki okres, w jakim realizacja 

przez nią tychże zobowiązań była uniemożliwiona wskutek występowania zdarzenia 

Siły wyższej. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 (słownie: 

czternaście) dni, Strony podejmą decyzję co do celowości dalszej realizacji Umowy. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. AIR SPORT Sp. z o.o. ma prawo do niezwłocznego odstąpienia w każdej chwili od 

Umowy w razie każdorazowego naruszenia jej warunków przez Laureata.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe  

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459). 

2. Strony zobowiązują się dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z 

Umowy w drodze polubownej. W braku porozumienia wszelkie spory rozstrzygać 

będzie właściwy sąd powszechny. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

 

_________________                              _________________ 

 

                         AIR SPORT Sp. z o.o.                                       Laureat   

 

 

 

 


