Umowa o Udzielenie Pomocy
zawarta w ………………….
dnia ........................... pomiędzy:
Fundacją ARCHON+ Dzieci Które Kochacie z siedzibą w Myślenicach przy ul
Słowackiego 86,
32-400 Myślenice, posiadającą status organizacji pożytku publicznego i wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 255774. NIP 681-192-59-53,
Regon 120250184,
zwaną dalej "Udzielającym pomocy"
reprezentowaną przez Członka Rady Fundacji: Katarzynę Mendel
a........................................................................................................................................
zam.w………………………………………………………………………………….
tel………………………………………………………………………………………
zwanym dalej "Korzystającym".
•
•

•
•

•
•
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§1
Przedmiotem umowy jest bezpłatne udzielenie Korzystającemu pomocy o
charakterze finansowym przez Udzielającego pomocy.
Pomoc finansowa udzielona przez Udzielającego pomocy wypłacana będzie z
indywidualnie prowadzonych dla Korzystających subkont otwartych w banku
PEKAO SA w celu gromadzenia środków finansowych pochodzących z
darowizn oraz ze wskazań celów szczegółowych w zakresie rozdysponowania 1%
podatku dochodowego, wyrażonych w złożonych przez podatników deklaracjach
PIT na
………………………………………………………………………………..
(cel zbiórki)
§2
Cele zbiórki środków finansowych na koncie Udzielającego pomocy muszą być
zgodne z celami statutowymi Fundacji.
Środki zgromadzone na koncie Udzielającego pomocy stanowią jego wyłączną
własność. Korzystający jest uprawniony do otrzymania i dysponowania środkami
wyłącznie na zasadach określonych w "Warunkach ubiegania się o pomoc
finansową Fundacji" (dalej: "Warunki"), wyrażonych w Uchwale Zarządu
Fundacji nr 7 z 28 grudnia 2015 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy).
Korzystający oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego o nr
……………………………………………………………………………
prowadzonego przerz ………………………………………………………
Jeżeli Udzielający Pomocy poweźmie wiadomość, że rachunek o numerze
podanym w pkt 3 powyżej nie należy do Korzystającego, a środki zostały już na
ten rachunek przekazane, Korzystający zobowiązuje się, po pisemnym wezwaniu
przez Udzielającego Pomocy, niezwłocznie zwrócić w całości kwotę udzielonego
wsparcia.
Zwrot może nastąpić poprzez wpłatę na rachunek bankowy Udzielającego
Pomocy nr ………………………………………………………………………
lub poprzez wpłatę w gotówce w siedzibie Udzielającego Pomocy.

§3
Udzielający pomocy informuje Korzystającego o stanie środków zgromadzonych w jego
celu na koncie Udzielającego Pomocy po zakończeniu zbierania środków na koncie.
§4
Korzystający zobowiązuje się do:
• Stosowania się do Warunków ustanowionych przez Udzielającego pomocy;
• Wydatkowania środków zgromadzonych na koncie i mu przekazanych w sposób
zgodny z celem prowadzonej zbiórki, opisanym w niniejszej Umowie;
• używania w materiałach służących zbieraniu środków (ulotkach, pismach itp.)
nazwy oraz symboli Udzielającego pomocy.
§5
Wydatki niezgodne z celami statutowymi Udzielającego pomocy nie będą finansowane
ze środków zgromadzonych na koncie Udzielającego pomocy.
§6
Wydatki finansowane ze środków zgromadzonych na koncie Udzielającego pomocy
powinny być każdorazowo udokumentowane fakturą wystawione na :
Fundację ARCHON+Dzieci Które Kochacie w Myślenicach 32-400 , ul Słowackiego
86
NIP 681-192-59-53
§7
Zgromadzone na rzecz Korzystającego środki powinny być wykorzystane na
zaplanowany cel w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku, w
którym Korzystający otrzymał środki finansowe.
• Na pisemny wniosek Korzystającego termin wykorzystania środków może zostać
przesunięty, ale tylko do II kwartału roku następującego po roku, w którym
Korzystający otrzymał środki finansowe.
• Niewykorzystane przez Korzystającego środki pozostaną do dyspozycji
Udzielającego pomocy z przeznaczeniem na inne cele statutowe.
§8
Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy.
•

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§10
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą mieć miejsce
za porozumieniem obu Stron umowy.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze stron.

........................................................
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