
UMOWA WSPÓŁORGANIZACJI WYDARZENIA 

„INSECT DAY” nr  ……………………… 

 

 

zawarta w  dniu  …………………………………………. r., w Zielonej Górze,  pomiędzy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Hodowcą owadów 

 

a 

 

Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w  Zielonej Górze ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona 

Góra, NIP 929-00-11-719, Regon 000282820, reprezentowaną przez 

Agatę Miedzińską – Dyrektora, zwanym dalej ZOK  

 

§ 1. 1. Hodowca owadów oświadcza, że: 

1/  jest właścicielem okazów owadów egzotycznych prezentowanych podczas „Insect Day”, 

w ramach wystawy będącej częścią tego wydarzenia, zwanej  dalej Wystawą. 

Spis owadów ………………….. stanowi załącznik nr 1 do umowy; 

2/ jest zainteresowany współorganizacją z ZOK Wystawy owadów w ramach tzw. „Insect Day”, 

które odbędzie się  w dniach ………………. w Fili ZOK - Centrum Nauki Keplera Centrum 

Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra; 

3/ posiada odpowiednie pojemniki do przechowywania owadów, które zapewniają 

bezpieczeństwo zarówno dla owadów, jak i uczestników Wystawy; 

4/ zapewni na własny koszt odpowiedni transport owadów do Centrum Nauki Keplera Centrum 

Przyrodnicze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra, zarówno przed 

Wystawą, jak i po jej zakończeniu; 

5/ dysponuje wykwalifikowanym personelem, który będzie odpowiadać na pytania uczestników 

wystawy; 

6/ opracuje informacje odnośnie owadów, które oferuje do pokazana w ramach umowy oraz 

wskaże sposoby ich hodowli; 

7/ odpowiednio oznakuje pojemniki z owadami, tak aby były czytelne dla uczestników wystawy; 

8/ zapewni stałą opieką nad owadami przez cały czas trwania Wystawy. 

 

 

 



2. ZOK oświadcza, że: 

 

1/ w ramach współorganizacji udostępni Hodowcy owadów pomieszczenie/ pomieszczenia oraz 

stoły umożliwiające ekspozycję Wystawy owadów;  

2/ zapewni udział uczestników Wystawy w godzinach od ……….. do …………….; 

3/  dostęp do energii elektrycznej i wody (według zgłoszonych potrzeb) 

4/ możliwość wystawienia banerów reklamowych w miejscach uzgodnionych z ZOK (po 

wcześniejszym zadeklarowaniu); 

5/ zapewni organizację stanowisk tematycznych; 

 

§ 2.1. Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach „Insect Day”  wspólnie zorganizują spotkanie 

z doświadczonymi hodowcami owadów egzotycznych. 

2. Zok wyraża zgodę na sprzedaż przez Hodowcę owadów podczas „Insect Day” nadwyżki 

hodowlane, przy czym transakcje będą dokonywane we własnym zakresie bez udziału ZOK. 

3. Hodowca owadów jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt Wystawy od kradzieży, 

uszkodzenia, zniszczenia i innych zdarzeń losowych.  

  

§ 3.1. Zok zobowiązuje się udostępnić Hodowcy owadów miejsce w celu przygotowania 

montażu Wystawy. 

2. Hodowca owadów ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Wystawy. 

 

§ 4. 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory w związku z niniejszą umowa rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby ZOK. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

- wykaz owadów, 

- klauzula informacyjna RODO. 

 

 

 

………………………………………..                                                                                …………………………………............... 

 

      Zok                  Hodowca owadów 


