Zał.2 do Zarządzenie nr 5/2005 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 sierpnia 2005 r. 
w sprawie: zasad realizacji Rabatu PTTK

U M O W A
O UDZIELANIE RABATU HANDLOWEGO NA USŁUGI WŁASNE POSIADACZOM „KARTY RABATOWEJ  PTTK” 

Umowa nr ....................zawarta w dniu  ............................w ..................................
Pomiędzy..................................................................................................................
z siedzibą w ..............................................., przy ul...................................................
działającym w imieniu:
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
reprezentowanym przez:
	……………………………....		…….….…………………………..
		(imię i nazwisko)				 (funkcja)

	………………………………		……………………………………
		(imię i nazwisko)				 (funkcja)

a firmą...................……………………………………………………………………
z siedzibą w ......................................., przy ul. ..................................................
reprezentowanym przez:
	……………………………....		…….….…………………………..
		(imię i nazwisko)				(funkcja)

	………………………………		……………………………………
		(imię i nazwisko)				(funkcja)

. 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie rabatu handlowego na usługi własne:

………………………………………………………………………..........................................................................
(nazwa firmy)
wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy posiadaczom „Karty Rabatowej PTTK”.

 2
Kartą uprawniającą do otrzymania rabatu jest  „Karta Rabatowa PTTK”  ( jej wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy).



 3
...........................................................................................................................................
(nazwa firmy)
zobowiązuje się do umieszczania w miejscu realizacji usług informacji o honorowaniu „Karty Rabatowej PTTK”, w formie nalepek przygotowanych przez PTTK.

 4
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zobowiązuje się do:
	zamieszczania we wkładkach do |”Gościńca  PTTK” oraz na stronie internetowej aktualnego wykazu usług (wg załącznika nr 1),  z podaniem wielkości stosowanego rabatu posiadaczom „Karty Rabatowej PTTK”, a także odpłatnie reklam firm udzielających rabatu (wg odrębnej umowy),

przekazania nalepek o których mowa w  3 w ilości minimum dwóch sztuk na każdy punkt realizujący usługi.
 5
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania, zmiany zakresu udzielanych rabatów, przez każdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego z końcem każdego roku kalendarzowego.

 6
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron (1 egzemplarz dla ZG PTTK).
 




    podpis przedstawiciela (li)firmy                        podpis przedstawiciela (li) PTTK

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY O UDZIELANIE RABATU HANDLOWEGO NA USŁUGI WŁASNE
POSIADACZOM „KARTY RABATOWEJ PTTK”
zawartej pomiędzy:

...............................................................................................................................
z siedzibą w ................................,  przy ul. ...........................................................
działającym w imieniu
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
reprezentowanym przez:

............................................... .............        ..........................................................
                    (imię i nazwisko)                                                                   (funkcja)

............................................... .............        ..........................................................
                    (imię i nazwisko)                                                                   (funkcja)

a..............................................................................................................................
................................................................................................................................

(nazwa firmy)
z siedzibą w ......................................., przy ul. .....................................................
reprezentowaną (ym) przez:

............................................... .............        ..........................................................
                    (imię i nazwisko)                                                                 (funkcja)

............................................... .............        ..........................................................
                    (imię i nazwisko)                                       	            (funkcja)

................................................................................................................................
................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

zobowiązuje się do udzielania posiadaczom  
„KARTY RABATOWEJ PTTK”
rabatu w wysokości określonej poniżej w procentach od cen następujących usług 


Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
Rodzaj usługi..........................................................................................................
.............................................................................................Rabat .....................%
-	W przypadku zróżnicowanego sektora usług należy określić wielkość rabatu dla każdego rodzaju prowadzonej działalności objętej rabatem.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- W przypadku działalności prowadzonej w wielu punktach należy podać adresy placówek udzielających rabatu.



     
 podpis przedstawiciela (li) firmy                                  podpis przedstawiciela (li) PTTK

