UMOWA CROWDFUNDING
zawarta w Płońsku dnia … , … , 2017 pomiędzy:
Fundacja Pracy Narodów ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
M. St. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000577100, posiadającą NIP 5671907037, REGON: 362998191, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez:
Sebastian Szczepaniak – Prezes Zarządu
Konrad Komorowski – Wiceprezes Zarządu
zwanym dalej Właścicielem Usługi
a
Pani/Pan/Firma …………………………………………… zamieszkałą w / posiadającą siedzibę w …………………... przy ulicy
…………………………………, posiadającą PESEL nr / NIP ……………………….. zwanym dalej Pomysłodawcą,
o następującej treści:
1.

2.

§1
Fundacja Pracy Narodów oświadcza, iż udostępnia na swojej stronie www.fwn.org.pl usługę crowdfunding
dla osób fizycznych oraz prawnych jako jeden z programów wspierania projektów / pomysłów na terenie
Polski i poza granicami kraju.
Cele oraz podstawowe zasady korzystania z usługi crowdfunding są określone w Regulaminie zbiórek oraz
Zasadach zbiórek, których treść jest opublikowana na stronie www.fwn.org.pl dostępna na każdej
podstronie w dolnej części strony www.

1.

§2
Strony uzgadniają, iż przedmiotem umowy będzie prowadzenie zbiórki pieniędzy oraz promocji projektów
opracowanych i dostarczonych przez Pomysłodawcę, zgodnie z zapisami zawartymi w §1.

2.

Pomysłodawca oświadcza, iż w ramach współpracy będzie prowadził zbiórkę określoną jako: (nazwa)
………………………………………………… o numerze: (subkonto zbiórki) ……………………………., w terminie od ………………..
do ……………….… , w kategorii: NGO ……….., StartUp …………, Indywidualne ………..

3.

W ramach współpracy na podstawie niniejszej umowy zostanie określony plan realizacji projektu / pomysłu
pomiędzy Pomysłodawcą a Właścicielem Usługi według, którego wyznaczone zostaną progi finansowe a
działania jakie Pomysłodawca będzie musiał podejmować aby wynagradzać Darczyńców.

4.

Pomysłodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania, jakie podejmuje w ramach
zorganizowanej zbiórki i zobowiązań jakich się podejmuje wobec Darczyńców, o których mowa w punkcie 3.
Właściciel Usługi zobowiązuje się jedynie do nadzorowania poprawnego przebiegu zbiórki oraz realizacji
projektu / pomysłu wyłącznie w zakresie nadzorcy poprawnej realizacji, wynagradzania Darczyńców i
wypłacania pieniędzy zgodnie z ustalonym planem realizacji.

5.

Właściciel Usługi wypłaca kolejne transze z pozyskanych środków od Darczyńców po rozliczeniu
poprzedzającej transzy (pierwsza transza wypłacana jest po uzyskaniu ustalonego z Pomysłodawcą progu
finansowego).

6.

Pomysłodawca zobowiązuje się do realizowania projektu / pomysłu, o którym mowa w pkt. 2, w sposób
zgodny z prawem, wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz z zachowaniem należytej staranności
wynagradzania Darczyńców za wsparcie finansowe.

7.

Właściciel Usługi na podstawie odrębnych dokumentów rozliczeniowych, zgodnych z planem realizacji
projektu / pomysłu oraz uzyskiwanych progów finansowych z wpłat od Darczyńców będzie pokrywał koszty
Pomysłodawcy zgodnie z dostarczanymi fakturami.
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1.
2.

1.

§3
Strony uzgadniają, że regulacja ich wzajemnych praw i obowiązków opiera się na postanowieniach
Regulaminu, Zasad oraz niniejszej umowy.
Pomysłodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Zasadami, Wytycznymi dla przygotowania paczki
z materiałami promującymi projekt / pomysł i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
§4
Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie niniejszej umowy są uważane za
dostarczone w przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) e-mailem na adres:
- Właściciela Usługi: info@fwn.org.pl
- Pomysłodawcy: ………………………………………………………….
po którym nastąpiło potwierdzenie przez obydwie strony umowy otrzymanie tej wiadomości w
okresie 7 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości e-mail
b) pocztą na adres:
- Właściciela Usługi: ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk
- Pomysłodawcy: ………………………………………………………….

2.

Pomysłodawca oświadcza, iż jego numer telefoniczny wyznaczony do kontaktów z Fundacją to: ……….………,
a adres e-mail to: ……………………………………………..

3.

Właściciel Usługi prowadzi wykaz Darczyńców, którzy przekazali darowiznę na projekt / pomysł danego
Pomysłodawcy z uwzględnieniem daty i kwoty. Na podstawie listy darczyńców, która będzie spisem
wysokości przekazanych środków i dat kiedy to nastąpiło Pomysłodawca sukcesywnie musi wywiązywac się z
nagradzania Darczyńców aby otrzymywać kolejne transze finansowania dla projektu / pomysłu.

4.

Pomysłodawca pomimo przesłania skanów dokumentów kosztowych zobowiązany jest do dostarczenia
oryginałów tych dokumentów do Fundacji na koniec każdego miesiąca w którym nastąpiło przekazanie
pieniędzy ze zbiórki dla realizacji pomysłu / projektu.

5.

Pomysłodawca oświadcza, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do podanego przez niego w punkcie 2
adresu poczty elektronicznej i numeru telefonicznego.

6.

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w umowie wsparcia po jej podpisaniu Pomysłodawca
zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych poinformować o tym Właściciela Usługi drogą telefoniczną
na numer +48 665 691 673 lub milem na: info@fwn.org.pl oraz otrzymać potwierdzenie przyjęcia
informacji przez pracownika Fundacji drogą mailową.

1.

§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca następnego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało
złożone.

3.

W przypadku niewywiązywania się Pomysłodawcy z postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu,
Właścicielowi Usługi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
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4.

W sytuacjach złamania Regulaminu i Zasad zbiórki crowdfunding środki jakie zostały zebrane do tej pory na
koncie Pomysłodawcy będą zwracane do Darczyńców według zapisów w Regulaminie. Pomysłodawcy
przysługuje prawo odwołanie się od decyzji wypowiedzenia umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania na adres email lub pocztowy informacji o takiej sytuacji i decyzji Właściciela Usługi.

§6
Po zakończeniu niniejszej umowy, Pomysłodawca zachowuje prawo do projektu / pomysłu i nie może on być
wykorzystany przez Fundację lub inną osobę fizyczną lub prawną ponownie w zbiórce crowdfunding.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Warszawie,
który to sąd wskazuje Fundacja jako właściwy dla niej.
§10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Pomysłodawcy i jednego dla Fundacji.

Załacznik:
1. Wytyczne dla przygotowania paczki promocyjnej
2. Regulamin Wsparcia

Właściciel Usługi

Pomysłodawca

………………………………

……………………………….
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