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SZANOWNI PAŃSTWO

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu ofertę współpracy w przygotowaniu piątego 
JoomlaDay Polska, który będzie miał miejsce 24 i 25 września 2016 r. w Gliwicach.

JoomlaDay służy promocji Joomla! oraz 
związanych z Joomla! produktów i usług. Jeśli 
Państwa Firma oferuje rozszerzenia dla Joomla! 
albo świadczy usługi takie jak hosting, szkolenia, 
audyty bezpieczeństwa, pozycjonowanie witryn 
i inne, to JoomlaDay jest wyśmienitą okazją, 
by dotrzeć ze swoją ofertą do dużej liczby 
potencjalnych klientów. 

JoomlaDay Polska organizowany jest na zasadach 
non-profit siłami wolontariuszy Polskiego 
Centrum Joomla! i Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 

Na całym świecie JoomlaDay odbywają się 
dzięki wsparciu Sponsorów. Środki pozyskane 
od Sponsorów pozwolą nam sfinansować 
niezbędne koszty organizacyjne oraz druk 
materiałów promocyjnych. Nadwyżkę pieniędzy 
przeznaczymy na wsparcie innych przedsięwzięć 
służących rozwojowi społeczności Joomla!. 

Wszystkim, którzy zdecydują się sponsorować 
V JoomlaDay Polska oferujemy skuteczną 
platformę dla prezentacji i promocji swojego 
biznesu i różnych rozwiązań dla Joomla!.

Proponujemy Państwu do wyboru 6 opcji 
pakietów sponsorskich. Każdemu Sponsorowi 
zapewniamy możliwość prezentacji swojej marki, 
produktów i usług:

• w witrynie www.joomla-day.pl,

• w witrynach Polskiego Centrum Joomla! 
(joomla.pl oraz fundacja.joomla.pl),

• w drukowanym programie JoomlaDay,

• podczas konferencji.

Formy promocji określone są szczegółowo 
w pakietach sponsorskich. Na życzenie każdego 
Sponsora podpisujemy Umowę Sponsorską.

Ufamy, że w tej ofercie znajdą Państwo atrakcyjną 
propozycję, godną swoich możliwości i aspiracji.

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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5  POWODÓW
dla których warto zostać sponsorem JoomlaDay Polska

Zdobędziesz nowych klientów: 
Joomla! od początku należy w Polsce do najpopularniejszych systemów zarządzania 
treścią witryn internetowych. To wielki rynek dla Twoich usług i produktów.

Dobrze zainwestujesz swoje pieniądze: 
Według wszystkich naszych zagranicznych gości dotychczasowe JoomlaDay w Polsce były 
najlepiej zorganizowanymi, w jakich uczestniczyli. W tym roku gwarantujemy jeszcze 
lepszą organizację.

Zyskasz szacunek, prestiż  i uznanie: 
W jednej z największych na świecie społeczności Joomla! wieści o naszych Sponsorach 
rozgłaszamy we wszystkich naszych kanałach informacyjnych, a podczas JoomlaDay 
uczestnicy nie raz usłyszą, że są na niej dzięki współpracy z Twoją Firmą!

Trafisz ze swoją ofertą do decydentów: 
W każdym JoomlaDay uczestnikami byli głównie profesjonaliści Joomla, kadra firm 
webmsterskich oraz pracownicy działów promocji instytucji wykorzystujących Joomla! 
w swojej codziennej pracy. Twoja oferta dotrze więc do osób decyzyjnych i najbardziej 
zainteresowanych.

Umocnisz wizerunek swojej firmy: 
11  lat PCJ to rozpoznawalna marka. Skorzystaj z niej w promocji swojej Firmy jako 
wrażliwego uczestnika wspólnoty Joomla, łączącego zarabianie pieniędzy z ofiarnością 
społeczną.

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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PAKIETY SPONSORSKIE

Oferujemy Państwu do wyboru dowolny 
z poniższych 6 pakietów sponsorskich: 

1 pakiet “Główny Sponsor”, 2 pakiety “Złoty Sponsor”, 
5 pakietów “Srebrny Sponsor”, 7  pakietów “Brązowy 
Sponsor”, 20 pakietów “Fundator upominków” oraz 
nielimitowaną ilość pakietów “Mikro Partner”.

Przed konferencją i po konferencji

• Logo sponsora na głównej stronie imprezy

• Logo i profil sponsora (maks. 200 słów) na 
stronie prezentującej sponsorów

• Informacja o sponsorze w profilach 
społecznościowych imprezy (Twitter, Google+, 
Facebook) 

• Reklama sponsora w sliderze witryny www.
joomla.pl przez 21 dni 

• Prezentacja 3 produktów/usług sponsora 
w witrynie www.joomla.pl 

• Logo sponsora  na stronach www.joomla.pl 
i fundacja.joomla.pl   
przez cały rok

• Logo sponsora na planszy z logo organizatora 
na oficjalnych relacjach filmowych 
z JoomlaDay

W trakcie konferencji

• Duże logo sponsora na banerach ustawionych 
w miejscu imprezy w kluczowych punktach

• Logo sponsora wyświetlane na całym ekranie 
w przerwach między prezentacjami

• Możliwość ustawienia 4 banerów rolkowych 
(w tym dwóch w sali głównej)

• Cała strona reklamowa w drukowanym 
programie JoomlaDay 

• Reklama / upominek sponsora w torbie 
uczestników  (warunek: dostarczenie 
w terminie)

• Kluczowe wystąpienie 

• 4 dwudniowe bilety

8.000 zł

Ilość pakietów: 1 

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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PAKIETY SPONSORSKIE

Przed konferencją i po konferencji

• Logo sponsora na głównej stronie imprezy

• Logo i profil sponsora (maks. 160 słów) na 
stronie prezentującej sponsorów

• Informacja o sponsorze w profilach 
społecznościowych imprezy (Twitter, Google+, 
Facebook)

• Reklama sponsora w sliderze witryny www.
joomla.pl przez 14 dni 

• Prezentacja 1 produktu/usługi sponsora 
w witrynie www.joomla.pl 

• Logo sponsora  na stronach www.joomla.pl 
i fundacja.joomla.pl   
przez cały rok

• Logo sponsora na planszy “Nasi Sponsorzy” na 
oficjalnych relacjach filmowych z prezentacji

W trakcie konferencji

• Mniejsze logo sponsora na banerach 
ustawionych w miejscu imprezy w kluczowych 
punktach

• Logo sponsora wyświetlane na 1/2 ekranu 
w przerwach między prezentacjami

• Możliwość ustawienia  3 banerów rolkowych 
(w tym jednego w sali głównej) 

• ½  strony reklamowej w drukowanym 
programie JoomlaDay  (14cm x 10 cm)

• Reklama / upominek sponsora w torbie 
uczestników  (warunek: dostarczenie 
w terminie)

• Prezentacja (20 minut) na głównej sali 
podczas specjalnej sesji

• Kluczowe wystąpienie 

• 3 dwudniowe bilety

6.000 zł

Ilość pakietów: 2 

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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Przed konferencją i po konferencji

• Logo sponsora na głównej stronie imprezy

• Logo i profil sponsora (maks. 120 słów)  
na stronie prezentującej sponsorów

• Informacja o sponsorze w profilach 
społecznościowych imprezy (Twitter, Google+, 
Facebook)

• Reklama sponsora w sliderze witryny www.
joomla.pl przez 7 dni 

• Logo sponsora  na stronach www.joomla.pl 
i fundacja.joomla.pl   
przez cały rok

• Logo sponsora na planszy “Nasi Sponsorzy” na 
oficjalnych relacjach filmowych z prezentacji

W trakcie konferencji

• Logo sponsora na banerach ustawionych 
w miejscu imprezy w kluczowych punktach

• Małe logo sponsora na planszy Sponsorzy 
w przerwach między prezentacjami

• Sponsor może umieścić w głównej sali 
konferencyjnej jeden stojący baner rolkowy

• 1/4 strony reklamowej w drukowanym 
programie JoomlaDay  (7 x 10 cm)

• Reklama / upominek sponsora w torbie 
uczestników  (warunek: dostarczenie 
w terminie)

• Kluczowe wystąpienie 

• 2 dwudniowe bilety

PAKIETY SPONSORSKIE

3.000 zł

Ilość pakietów: 5 

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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Przed konferencją i po konferencji

• Logo sponsora na głównej stronie imprezy

• Logo i profil sponsora (maks. 80 słów)  
na stronie prezentującej sponsorów

• Informacja o sponsorze w profilach 
społecznościowych imprezy (Twitter, Google+, 
Facebook)

• Logo sponsora  na stronach www.joomla.pl 
i fundacja.joomla.pl  
przez cały rok

• Logo sponsora na planszy “Nasi Sponsorzy” na 
oficjalnych relacjach filmowych z prezentacji

W trakcie konferencji

• Małe logo sponsora na banerach ustawionych 
w miejscu imprezy w kluczowych punktach

• Małe logo sponsora na planszy Sponsorzy 
w przerwach między prezentacjami

• 1/8 strony reklamowej w drukowanym 
programie JoomlaDay  (7 x 5 cm)

• Reklama / upominek sponsora w torbie 
uczestników  (warunek: dostarczenie 
w terminie)

• 1 dwudniowy bilet

PAKIETY SPONSORSKIE

2.000 zł

Ilość pakietów: 7 

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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Jeśli Twoja firma tworzy rozszerzenia dla 
Joomla lub oferuje inne produkty i usługi 
dla Joomla, może ufundować ich pakiet jako 
upominki dla uczestników JoomlaDay. 

Przed konferencją i po konferencji

• logo i krótki opis (maks. 40 słów) na stronie 
Sponsorów upominków

• małe logo w drukowanym programie 
JoomlaDay

W trakcie konferencji 

• plansze z prezentacją sponsora podczas 
losowania nagród na JoomlaDay

• małe logo sponsora na banerze ustawionym  
w holu imprezy

PAKIETY SPONSORSKIE

Ilość pakietów: 20 

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A

od 3.000 zł 
min. 500zł w gotówce 
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Przed konferencją i po konferencji

• małe logo z linkiem do strony www Partnera 
na stronie Sponsorów wydarzenia 

W trakcie konferencji 

• małe logo w drukowanym programie 
JoomlaDay

PAKIETY SPONSORSKIE

300 zł

Ilość pakietów: nieograniczona 

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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Przewidujemy, że w V JoomlaDay Polska weźmie udział około 200 uczestników w każdym 
dniu:

UCZESTNICY KONFERENCJI

Dzień Biznesu:  
 

około 150-200 uczestników  
(agencje interaktywne, firmy webmasterskie,   
instytucje publiczne, freelancerzy i inni)

Dzień Społeczności: 
 

około 150-200 uczestników  
(bardzo zróżnicowane grono)

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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Joomla! jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią. 

CMS JOOMLA!

Systemy zarządzania treścią (CMS) to aplikacje 
internetowe, które osobom bez przygotowania 
technicznego i informatycznego umożliwiają 
utworzenie i zarządzanie niemal dowolną witryną 
internetową.

Joomla! jest łatwy w instalacji, prosty w obsłudze 
i szybki w działaniu. Swoją popularność 
zawdzięcza projektantom i programistom, 
którzy stworzyli system złożony, ale łatwy 
w dostosowaniu do różnych potrzeb. 

Joomla! jest dla każdego - dla doświadczonych 
i niedoświadczonych, dla początkujących 
projektantów i dla wytrawnych profesjonalistów. 
Każdy może zbudować z Joomla! dla siebie lub 
firmy, bogatą w treści, atrakcyjną, nowoczesną 
witrynę internetową, wizytówkę lub serwis. 
Cokolwiek chce…

Projektanci witryn i profesjonalne firmy mogą 
dzięki Joomla! oferować swoim klientom 
w atrakcyjnych cenach dynamiczne strony 
internetowe, które swoimi możliwościami 
i prezencją skutecznie rywalizują z witrynami 
wartymi miliony dolarów. 

Joomla! jest oprogramowaniem wolnym 
o otwartym kodzie źródłowym, wydanym na 
warunkach Powszechnej Licencji Publicznej. 
Każdy może korzystać z Joomla! swobodnie oraz 
czytać, modyfikować i wykorzystywać jego kod we 
własnych projektach. 

Jeśli tylko umiesz korzystać z komputera i edytora 
tekstu, poradzisz sobie na pewno. Masz pełną 
kontrolę. Możesz publikować, co chcesz i kiedy 
chcesz. Z każdego miejsca na Ziemi. Teksty, 
obrazy, zdjęcia wprowadzisz i zredagujesz 
metodą: wpisz - kliknij - opublikuj! Prosto… 
łatwo... i szybko!

Ktoś powiedział: 

Jeśli byłoby coś jeszcze prostszego,  

to nie musiałbyś już nic robić!

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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PCJ jest ośrodkiem popularyzującym i rozwijającym Joomla! w naszym kraju. Powstało wraz 
z narodzinami Joomla! na przełomie sierpnia i września 2005 roku.

POLSKIE CENTRUM JOOMLA

Założycieli PCJ połączył zamysł zbudowania 
podstaw rozwoju Joomla! w Polsce: witryny 
upowszechniającej projekt, forum użytkowników, 
serwisu pomocy, zespołu tłumaczeń.

Swoje zadania PCJ realizuje za pomocą witryn. 
Aktualnie są to:

• Centrum: www.joomla.pl - serwis 
informacyjny,

• Pomoc: pomoc.joomla.pl - serwer  
pomocy i dokumentacji,

• Forum: forum.joomla.pl - forum 
użytkowników,

• Demo: demo.joomla.pl - witryna 
prezentacyjna,

• Biblioteka: wiki.joomla.pl - biblioteka 
elektronicznej dokumentacji Joomla!,

• Dostępność: dostepny.joomla.pl - portal 
z darmowymi dostępnymi szablonami  
dla Joomla! oraz o tworzeniu dostępnych 
treści na stronach www.

Oto kilka faktów z dorobku PCJ: 

• wydanie tłumaczeń do ponad 80 edycji 
Joomla!,

• udostępnienie 30 polskich wydań z pełnym 
tłumaczeniem zaplecza i systemu pomocy,

• spolonizowanie blisko 600 rozszerzeń,

• realizacja projektu Kuźnia Dostępnych Stron

• opublikowanie ponad 2700 artykułów – 
instrukcji i poradników w elektronicznej 
bibliotece dokumentacji Joomla!,

• ogromne zasoby forum użytkowników 
- ponad 72 tysiące tematów i 332 tysiące 
wpisów,

• Joomla 1.5 po polsku pobrano z witryny PCJ 
ponad milion razy,

• tłumaczenia Joomla 2.5 pobrano ponad  
446 tys. razy, a Joomla 3.x pobrano już ponad 
20 tys. razy 

• witryny PCJ są w grupie najpopularniejszych 
w Polsce i na świecie.

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A

http://forum.joomla.pl
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Fundacja PCJ Otwarte Źródła została ustanowiona w  2011 roku w  wyniku porozumienia 
grupy wolontariuszy skupionych w nieformalnym Polskim Centrum Joomla, aby wspierać PCJ 
w działaniach służących upowszechnianiu Joomla! i wolnego oprogramowania. 

O FUNDACJI PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA

Misją Fundacji PCJ Otwarte Źródła jest 
promocja i upowszechnianie Joomla! 
w Polsce, udostępnianie polskich tłumaczeń 
i dokumentacji, tworzenie platformy 
współdziałania użytkowników na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego oraz udzielanie 
wsparcia w stosowaniu Joomla!.

Swoje cele Fundacja PCJ Otwarte Źródła chce 
realizować poprzez działalność naukową, 
naukowo-techniczną, oświatową i kulturalną, 
m.in.:

• prowadzenie i wspieranie prac nad lokalizacją 
systemu Joomla!, czyli zapewnienie 
użytkownikom Joomla! po polsku, 

• rozwijanie polskiej elektronicznej 
dokumentacji Joomla!, 

• udzielanie pomocy w korzystaniu z Joomla! 
i jego rozszerzeń, 

• utrzymanie i aktualizację polskiego serwera 
pomocy podręcznej,

• działania promujące rozwój społeczeństwa 
informacyjnego,

• organizowanie i wspieranie różnorodnych 
form edukacji, w tym kursów, konferencji, 
seminariów, odczytów, wystaw, prezentacji,

• prowadzenie działalności wydawniczej 
i popularyzatorskiej oraz tworzenie 
i prowadzenie witryn www,

• współpracę ze środowiskami, które mogą 
korzystać z Joomla! jako narzędzia swojej 
działalności,

• gromadzenie środków materialnych 
i finansowych, w tym prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może 
współdziałać z innymi podmiotami polskimi 
i zagranicznymi, a także podejmować starania 
o pomoc rzeczową i finansową.

www.joomla-day.pl

K O N F E R E N C J A
Gliwice, 24-25 września 2016
P O L I T E C HNIK A  Ś L Ą SK A
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Umowa na świadczenie usług sponsoringowych w ramach przedsięwzięcia JoomlaDay Polska 2016
zwana w dalszej treści „Umową” została zawarta w dniu [dokładna data] roku, w Chorzowie, pomiędzy: 

1.  [nazwa firmy] z siedzibą w [miejscowość], przy [ulica/miejscowość i nr lokalu], [kod pocztowy, miejscowość], wpisaną do rejestru 
[nazwa rejestru] pod numerem [nr w rejestrze], posługującą się numerem NIP [nr NIP] , zwaną w dalszej treści Umowy „Sponsorem”, 
reprezentowanym przez [osoby uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z wpisem do [nazwa rejestru], a

 
2.  Fundacja PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Pawła Stalmacha 2/7, 41-500 Chorzów, wpisaną do Krajowego
     Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405789, posługującą się numerem NIP 769 221 95 56, zwaną w dalszej treści Umowy
     „Sponsorowanym”, reprezentowaną przez [osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z wpisem do Krajowego
     Rejestru Sądowego],

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1.  W ramach Umowy, Sponsor sfinansuje w kwocie określoną niniejszą umową, a Sponsorowany zorganizuje imprezę pod nazwą 
JoomlaDay Polska, która odbędzie się w Gliwicach od 24 do 25 września 2016 r., zwaną w dalszej treści Umowy „Celem Umowy”.                      
Sponsorowany oświadcza, że w ramach Celu Umowy będzie świadczyć na rzecz Sponsora usługi sponsoringowe szczegółowo opisane  
w § 3. pkt. 2.

2.  W przypadku odwołania imprezy Sponsorowany niezwłocznie poinformuje o tym Sponsora i strony ustalą inny termin świadczenia przez 
Sponsorowanego usług. Sponsorowany nie ma w takim przypadku obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jak również zwrotu 
wynagrodzenia otrzymanego od Sponsora z tytułu wykonywania umowy.

§ 2. Zobowiązania Sponsora

1.  Sponsor zobowiązuje się do wpłaty tytułem sponsoringu na rzecz Sponsorowanego kwoty w wysokości [wpisz kwotę] złotych (słownie: 
[wpisz słownie] PLN) na konto bankowe Sponsorowanego podane na rachunku dostarczonym Sponsorowi, w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia przedmiotowego rachunku. Sponsor zobowiązuje się przekazać Sponsorowanemu niezbędne materiały reklamowe, 
konieczne dla prawidłowego wykonania zobowiązań Sponsorowanego, określonych poniżej w § 3. Umowy, w terminie umożliwiającym ich 
właściwe wykorzystanie (do dnia [......]).

2.  Sponsor ponosi odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie 
będą one naruszały przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich.

3.  Sponsor zobowiązuje się zwolnić Sponsorowanego z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi 
materiałami reklamowymi, o których mowa wyżej. Jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Sponsorowanego obowiązków 
przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych to Sponsor zaspokoi te 
roszczenia.

§ 3. Zobowiązania Sponsorowanego 

 1.  Sponsorowany zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań mających na celu zmianę Celu Umowy i udzielać Sponsorowi 
wszelkiego typu informacji na temat sposobu realizacji Celu Umowy.

 2.  Sponsorowany zobowiązuje się do wykonania na rzecz Sponsora (pod warunkiem prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązań 
przez Sponsora) następujących świadczeń: 

[wykaz świadczeń wg wybranego pakietu sponsorskiego ]

§ 4. Wynagrodzenie Sponsorowanego

Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Sponsorowanego z tytułu wykonania usług sponsoringowych na kwotę ............... zł (słownie: 
.................... 00/100 PLN). Wynagrodzenie to jest płatne na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sponsorowi.
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§ 5. Renoma stron

W trakcie realizacji Celu Umowy, strony Umowy zobowiązują się do powstrzymania od wszelkich działań, które mogłyby narazić na szwank 
renomę drugiej Strony, do poszanowania interesów drugiej strony oraz do udzielania wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonania postanowień Umowy.

§ 6. Klauzula poufności 

Strony Umowy zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne oraz materiały uzyskane w trakcie realizacji 
Umowy od drugiej strony z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Sponsorowany zobowiązuje się do zapewnienia poufności również w przypadku, gdy część realizacji Celu Umowy miałaby zostać zlecona 
osobom trzecim.

§ 7. Współdziałanie stron

1.  Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne i logistyczne, a także inne czynności związane 
z wykonywaniem niniejszej umowy w trakcie jej trwania są:

a)  w imieniu Sponsora:

 [imię i nazwisko] 
 [funkcja] 
 [telefon] 
 [faks] 
 [adres e-mail] 
 [adres pocztowy]

b) w imieniu Sponsorowanego:

 [imię i nazwisko] 
 [funkcja] 
 [telefon] 
 [faks] 
 [adres e-mail] 
 [adres pocztowy]

 
2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 3 dni, a zmiana taka nie jest zmianą umowy.

§ 8. Ważność Umowy

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i wygasa po wywiązaniu się stron ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 9. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy wynikające lub związane z Umową, strony Umowy będą próbowały rozwiązać polubownie. 
W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 dni, strony poddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie 
właściwego sądu powszechnego. 

§ 10. Siła Wyższa

Żadna ze stron Umowy nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy w przypadku,  gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania 
wynikającego z Umowy z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, 
naturalnej katastrofy lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą stron Umowy.

§ 11. Właściwość prawna

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 12. Postanowienia końcowe

1.  Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, podpisanej przez obie strony Umowy. W przypadkach przewidzianych 
Umową, strony mogą dokonywać wiążących uzgodnień drogą e-mailową.

2. Niniejsza Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ___________________________    ________________________

      W imieniu Sponsorowanego       W imieniu Sponsora 
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FUNDACJA PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA
ul. Pawła Stalmacha 2/7,
41-500 Chorzów
KRS 0000405789
REGON 101335509
NIP 769 221 95 56

Rachunek bankowy:
Alior Bank S.A.
85 2490 0005 0000 4600 3226 2745  
IBAN PL 85 2490 0005 0000 4600 3226 2745
BIC/SWIFT: ALBPPLPW

Kontakt:
Remigiusz Kaczewski     r.kaczewski@joomla.pl
Sponsoring

ORGANIZATOR:

JDayPoland

JDayPoland

www.joomla-day.pl

JoomlaDay Polska

Justyna Michallek    j.michallek@joomla.pl
Sponsoring
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