UMOWA FRANCZYZY
Zawarta we Włocławku dnia ………………..rok
Pomiędzy:
Leszkiem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Galileusz Leszek
Lewandowski z siedzibą we Włocławku, ulica Ziębia 3A, 87-800 Włocławek/ NIP 888-10169-03/ REGON 910911697/ tel. 603 594 088, zwanym w dalszej części niniejszej umowy
FRANCZYZODAWCĄ,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w dalszej części umowy zwanym FRANCZYZOBIORCĄ.
§ 1.
OŚWIADCZENIA STRON
1. FRANCZYZODAWCA oświadcza, iż stworzył, wprowadził w życie unikalny system
usługowy wyróżniający się w szczególności oryginalnymi technikami zarządczymi i
reklamowymi zmierzający do otwarcia oraz sprawnego funkcjonowania sieci placówek
świadczących usługi w zakresie edukacji pod marką Galileusz (zwanymi dalej Siecią
Galileusz).
Sieć Galileusz wyróżnia się jednolitym wizerunkiem, reklamą oraz samym sposobem
świadczenia usług, polegającym na udzielaniu lekcji młodym ludziom w zakresie nauk
ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, plastycznych, językowych oraz dla dzieci
w wieku 6-12 lat w ramach Galileusz Junior, a także unikalną filozofią ich świadczenia,
prowadzoną w funkcjonalnych lokalach, dysponujących własnym, niepowtarzalnym
wizerunkiem i przystosowanych do warunków świadczenia tego typu usług oraz
odpowiadającą bieżącym zapotrzebowaniom rynkowym.
Sieć Galileusz składa się z Centrali Galileusz (zwanej dalej Centralą Galileusz),
mieszczącej się w siedzibie FRANCZYZODAWCY we Włocławku przy ul. Ziębiej 3a
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oraz Oddziałów Galileusz (zwanych dalej Oddziałami Galileusz) zorganizowanych na
zasadach franczyzy na terenie całego kraju.
2. FRANCZYZODAWCA oświadcza, iż posiada własny i unikalny system zarządzania
Oddziałami Galileusz, polegający w szczególności na:
a. systemie zarządzania i technikach świadczenia usług,
b. systemie marketingowym,
c. utrwalonym sposobie promocji,
d. systemie informatycznym.
3. FRANCZYZODAWCA oświadcza, iż opracował sposób postępowania zmierzający do
założenia, wyposażenia i otwarcia samodzielnego Oddziału Galileusz prowadzonego
przez FRANCZYZOBIORCĘ.
4. Usługi świadczone przez FRANCZYZOBIORCĘ w ramach niniejszej umowy muszą
być świadczone w sposób określony w Podręczniku Operacyjnym, stanowiącym
załącznik

1

umowy

oraz

zgodnie

z

zaleceniami

i

wskazówkami

FRANCZYZODAWCY.
5. FRANCZYZODAWCA oświadcza, iż gwarantuje FRANCZYZOBIORCY wyłączność
na rynku FRANCZYZOBIORCY , to jest w ramach świadczenia usług na podstawie
franczyzy opisanej w niniejszej umowie w obrębie …………(miasto i kod pocztowy).

6. FRANCZYZOBIORCA oświadcza, iż jego wolą jest otwarcie Oddziału Galileusz,
otrzymanie

odpowiedniego

know-how

stworzonego

i

posiadanego

przez

FRANCZYZODAWCĘ oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez okres
obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami i filozofią Sieci
Galileusz.
7. FRANCZYZOBIORCA oświadcza, że zapoznał się z zasadami funkcjonowania Sieci
Galileusz i uznaje je za odpowiednie do realizacji swoich celów i planów. Oświadcza
również, iż rozumie naturę i cel prowadzenia przez FRANCZYZODAWCĘ systemu
Sieci Galileusz opartego na zasadach franczyzy.
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8. FRANCZYZOBIORCA oświadcza, iż dysponuje lokalem lub w terminie 4 miesięcy od
podpisania umowy znajdzie się w dyspozycji lokalu, przeznaczonego do prowadzenia
Oddziału Galileusz (zwanego w dalszej części Lokalem). Kopia dokumentów
stwierdzająca tytuł prawny do Lokalu przekazana zostanie FRANCZYZODAWCY w
ciągu 7 dni od dnia nabycia prawa do Lokalu przez FRANCZYZOBIORCĘ i stanowić
będzie część dokumentacji Oddziału Galileusz prowadzonej w ramach systemu
zarządzania Siecią Galileusz.
9. FRANCZYZOBIORCA oświadcza, iż posiada środki ekonomiczne konieczne do
otwarcia Oddziału Galileusz i prowadzenia w nim usług w ramach franczyzy zgodnie
ze wszystkimi wskazówkami i wymogami FRANCZYZODAWCY określającymi
sposób zorganizowania i funkcjonowania Oddziału Galileusz.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy niniejszej umowy FRANCZYZODAWCA zezwala na korzystanie przez
FRANCZYZOBIORCĘ ze stworzonej przez siebie koncepcji prowadzenia działalności
gospodarczej (zwanej w niniejszej umowie FRANCZYZĄ), na którą składają się prawa
i obowiązki STRON objęte treścią niniejszej umowy, a także upoważnia
FRANCZYZOBIORCĘ

do

otwarcia

Oddziału

Galileusz

i

udziela

FRANCZYZOBIORCY niewyłącznej licencji do używania nazwy, logo, wyróżników,
know-how i innych elementów związanych z Siecią Galileusz zgodnie z zasadami, o
których mowa w umowie oraz w Podręczniku Operacyjnym, który stanowi załącznik 1
do niniejszej umowy.
Powyższa licencja zostaje udzielona na czas trwania niniejszej umowy i dotyczy jedynie
określonego Oddziału Galileusz prowadzonego przez FRANCZYZOBIORCĘ.
FRANCZYZOBIORCA nie ma prawa do wykorzystania przedmiotu licencji w
jakichkolwiek

innych

celach,

niż

te

określone

w

niniejszej

umowie.

FRANCZYZOBIORCA nie może przenieść praw wynikających z licencji, użyczyć ich,
ani udostępnić, w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim, bez uprzedniej, pisemnej
zgody FRANCZYZODAWCY. Opłata za korzystanie z licencji zawarta jest w opłacie,
o której mowa w §7 pkt 1 umowy.
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2. Jedynym celem działalności Oddziału Galileusz będzie odpłatne świadczenie usług w
zakresie edukacji (w dalszej części umowy zwanych Usługami).
3. FRANCZYZODAWCA w

chwili

podpisania

niniejszej

umowy

przekazuje

FRANCZYZOBIORCY know-how w postaci instrukcji zwanej Podręcznikiem
Operacyjnym oraz zobowiązuje się do wsparcia, w szczególności do wsparcia
technicznego udzielanego w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy.
4. FRANCZYZOBIORCA nie ma prawa udostępniać Podręcznika Operacyjnego
jakimkolwiek osobom trzecim, poza pracownikami FRANCZYZOBIORCY, na
zasadach określonych w §8 pkt 1 , a nieprzestrzeganie zakazu stanowić będzie złamanie
zasady ochrony informacji poufnych, o których mowa w §8 pkt 1.
5. Szczegółowy

sposób

wsparcia

zostaje

określony

w

obowiązkach

FRANCZYZODAWCY o których mowa w § 3 niniejszej umowy.
6. FRANCZYZOBIORCA oświadcza, iż rozumie fakt, że prowadzenie Oddziału
Galileusz wiąże się z normalnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej na
warunkach rynkowych. Poprzez niniejszą umowę, bądź wcześniejsze ustalenia nie był
on zapewniany o koniecznym i pewnym powodzeniu podejmowanego przedsięwzięcia.
7. FRANCZYZOBIORCA zgadza się, iż będzie prowadził Oddział Galileusz na własny
rachunek i na własne ryzyko, i pod żadnym pozorem nie będzie rościł w związku z tym
jakichkolwiek roszczeń wobec FRANCZYZODAWCY.
8. FRANCZYZODAWCA nie będzie także w żaden sposób odpowiedzialny wobec
FRANCZYZOBIORCY z tytułu zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności kosztów środków
trwałych, usług, jak również zobowiązań w stosunku do pracowników, ani innych
kosztów związanych z dostosowaniem i prowadzeniem Oddziału Galileusz zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.
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§ 3.
OBOWIĄZKI FRANCZYZODAWCY
1. Przed dniem otwarcia Oddziału Galileusz w uzgodnionym na te cele Lokalu,
FRANCZYZODAWCA zobowiązuje się:
a. Udzielać porad w zakresie instalacji wyposażenia, dekoracji wnętrz, zewnętrznego
oznakowania Lokalu.
b. Dokonać kontroli stanu Oddziału Galileusz i oceny jego przydatności do osiągnięcia
celów umowy; FRANCZYZODAWCA zastrzega sobie prawo do żądania przeprowadzenia
przez FRANCZYZOBIORCĘ na jego koszt prac konserwacyjnych, remontowych i
modernizacyjnych w lokalu, jeżeli jego warunki nie będą odpowiadać wizerunkowi i
standardom Sieci Galileusz.
c.

Dostarczyć lub udostępnić FRANCZYZOBIORCY w formie elektronicznej

materiały reklamowe, w szczególności pliki graficzne, niezbędne do nadania lokalowi
wymaganego wizerunku, zgodnego z jednolitymi standardami Sieci Galileusz.
2. W okresie obowiązywania umowy FRANCZYZODAWCA zobowiązuje się:
a. Informować FRANCZYZOBIORCĘ o zmianach i nowościach związanych z
metodami funkcjonowania

Oddziałów Galileusz, celem jak najlepszego zarządzania Siecią

Galileusz.
b. Udzielać odpowiedzi na zapytania dotyczące działań marketingowych oraz
współpracować z FRANCZYZOBIORCĄ w podtrzymywaniu wizerunku sieci Galileusz.
c. Udzielać FRANCZYZOBIORCY pomocy i wsparcia poprzez udzielanie odpowiedzi
na zapytania związane z należytym wykonaniem obowiązków FRANCZYZOBIORCY.
d. Respektować niezależność FRANCZYZOBIORCY w zakresie wynikającym z
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem postanowień
niniejszej umowy.
§ 4.
OBOWIĄZKI FRANCZYZOBIORCY
1. Poza obowiązkami zawartymi w innych częściach umowy FRANCZYZOBIORCA
zobowiązuje się:
a. Założyć własną działalność gospodarczą o następującym kodzie PKD: 85.59.B
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane lub pod innym profilem
działalności pozwalającym na prowadzenie Oddziału Galileusz. W momencie podpisywania
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umowy franczyzowej wystarczy deklaracja o rozpoczęciu działalności jak powyżej.
b.

Dokonać

otwarcia

i

rozpoczęcia

działalności

Oddziału

Galileusz

w

nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem
akceptacji na piśmie przez FRANCZYZODAWCĘ wyposażenia i stanu technicznego Lokalu.
c. Wyposażyć i utrzymywać Lokal przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy w
należytym stanie technicznym zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku Operacyjnym.
Wszelkie koszty związane z dostosowaniem

lokalu do należytego standardu oraz jego

wyposażeniem w niezbędne sprzęty i urządzenia obciążają FRANCZYZOBIORCĘ.
d. Dostosować i utrzymywać w czasie obowiązywania umowy standard Oddziału
Galileusz zgodnie z instrukcjami i wzorcami otrzymywanymi od FRANCZYZODAWCY.
Koszty związane z dostosowaniem wizerunku

Oddziału do obowiązujących standardów

obciążają FRANCZYZOBIORCĘ.
e. Dostosować działalność Oddziału Galileusz

do sposobu zarządzania Siecią

Galileusz, zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi w tym celu od FRANCZYZODAWCY.
f. Dokładać wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższych rezultatów w
świadczeniu Usług oraz dokładać najwyższą staranność przy obsłudze klienta uwzględniając
specyfikę usługowego charakteru działalności oraz standardy przyjmowane w ramach Sieci
Galileusz.
g. Stosować regulamin związany z organizacją zajęć, którego treść zawarta jest w
Podręczniku Operacyjnym w punkcie Procedury Organizacyjne, podpunkt Cennik usług w
firmie Galileusz.
h. Oferować usługi, w sposób określony przez FRANCZYZODAWCĘ.
i. Informować FRANCZYZODAWCĘ o ogólnych tendencjach i zapotrzebowaniach
lokalnego rynku oraz zgłaszać problemy związane z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki.
j. Umożliwić przeprowadzenie przez FRANCZYZODAWCĘ kontroli Lokalu Oddziału
Galileusz.

Kontrole

przeprowadzane

będą

przez

upoważnionych

pracowników

FRANCZYZODAWCY w celu przeanalizowania prawidłowości i jakości świadczonych Usług
oraz znalezienia odpowiednich rozwiązań służących poprawie funkcjonowania Oddziału i całej
Sieci Galileusz.
k. Wdrożyć w życie zalecenia FRANCZYZODAWCY wynikające z kontroli
przeprowadzonej na zasadach określonych w punkcie poprzednim w terminie ustalonym przez
Strony.
l. Zapewniać obecność w Lokalu co najmniej jednej osoby przy prowadzeniu jednej
grupy wykładowej.
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m. Nie podejmować czynności szkodzących bezpośrednio lub pośrednio wizerunkowi
Sieci

Galileusz

lub

któremukolwiek

z

Oddziałów

Galileusz

oraz

informować

FRANCZYZODAWCĘ o każdym zdarzeniu mogącym negatywnie wpłynąć na wizerunek
Sieci. W szczególności informować o wszelkich reklamacjach składanych przez klientów lub
postępowaniach wszczętych przeciwko FRANCZYZOBIORCY, związanych z prowadzeniem
Oddziału Galileusz. Zawiadomienie FRANCZYZODAWCY powinno nastąpić niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia.
n. Przestrzegać, w ramach dbałości o wizerunek Sieci Galileusz, prawa klientów do
zachowania prywatności, w szczególności poprzez przestrzeganie postanowień rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powyższy obowiązek odnosi się nie

tylko do FRANCZYZOBIORCY, ale również do wszystkich członków personelu mających
dostęp do informacji podlegających ochronie. Z tego względu FRANCZYZOBIORCA ma
obowiązek zawrzeć w treści umowy zawieranej z personelem klauzulę stanowiącą załącznik nr
2 do niniejszej umowy.
o. Korzystać z nazwy Galileusz oraz logo Galileusz na zasadach ustalonych w niniejszej
umowie, Podręczniku Operacyjnym i zgodnie z wytycznymi ustalonymi w tym celu przez
FRANCZYZODAWCĘ, w szczególności:
•

korzystać z nazwy Galileusz bez przedrostków ani przyrostków, chyba że będą one
używane również przez FRANCZYZODAWCĘ;

•

powstrzymywać się od tworzenia wyrazów pochodnych i złożeń nazwy Galileusz;

•

nie wykorzystywać nazwy Galileusz jako części składowej firmy, pod którą
FRANCZYZOBIORCA będzie prowadził działalność gospodarczą, w oryginale bądź
w formie zmienionej, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody ze strony
FRANCZYZODAWCY;

•

nie korzystać z nazwy Galileusz w sposób mogący wprowadzić osoby trzecie w błąd
polegający na niewystarczającym wyjaśnieniu statusu FRANCZYZOBIORCY, jako
niezależnego przedsiębiorcy; to ograniczenie odnosi się w szczególności do
wykorzystania nazwy przy otwieraniu rachunków bankowych, zezwoleń, etc. oraz
dokonywaniu wszelkich innych czynności prawnych.
§ 5.
SZKOLENIA

1. Przed otwarciem Oddziału Galileusz FRANCZYZODAWCA zorganizuje szkolenie
FRANCZYZOBIORCY w formie kursu przeprowadzonego w Centrali Galileusz
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FRANCZYZODAWCY w wspólnie ustalonym terminie.
2. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla FRANCZYZOBIORCY .
3. Osobą pełniącą funkcje nauczyciela w Oddziale Galileusz może być jedynie osoba
posiadająca odpowiednią wiedzę i której predyspozycje są określone w Podręczniku
Operacyjnym w punkcie Procedury Organizacyjne i podpunkcie Rekrutacja
pracowników firmy Galileusz, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej umowy.
4. Koszty

szkolenia

zakwaterowania

pokrywa

FRANCZYZODAWCA,

FRANCZYZOBIORCY

w

zaś

trakcie

koszty
szkolenia

przejazdu,
pokryje

FRANCZYZOBIORCA.
§ 6.
REKLAMA
1. FRANCZYZOBIORCA może przeprowadzić indywidualną kampanię reklamową w
ramach miejscowości, w której FRANCZYZOBIORCA ma wyłączność na
prowadzenie Oddziału Galileusz, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w
§ 6 pkt. 2.
2. FRANCZYZOBIORCA zobowiązany jest uzyskać pisemną (lub przesłaną e-mailem i
zwrotnie

zaakceptowaną)

zgodę

FRANCZYZODAWCY

przed

zleceniem

jakiejkolwiek reklamy Oddziału Galileusz za wyjątkiem wcześniej dostarczonych lub
zaakceptowanych

przez

FRANCZYZODAWCĘ

materiałów

reklamowych.

FRANCZYZODAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w propozycji
reklamy.
3. FRANCZYZODAWCA oświadcza, iż administruje serwisem internetowym pod
adresem www.galileusz.com.pl, który stanowi oficjalną stronę internetową Sieci
Galileusz.
4. FRANCZYZODAWCA

zobowiązuje

się

umożliwić

FRANCZYZOBIORCY

wprowadzanie zmian do serwisu, o którym mowa w § 6 pkt 3 zmian w następujących
zakładkach poprzez system CMS: aktualności, cennik, usługi, Galileusz Junior, plan
zajęć, poznaj nas, kontakt, zapisy na zajęcia, lista przedmiotów – zapisy i płatności.
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5. Prowadzenie niezależnej strony internetowej o podobnym charakterze, tzn. stanowiącą
swoistą bazę danych firmy Galileusz przez FRANCZYZOBIORCĘ lub na jego zlecenie
jest niedozwolone.
§ 7.
OPŁATY FRANCZYZOWA
1.

Tytułem wynagrodzenia za udostępnienie logo Galileusz, i udzielenie na nie licencji,

przekazanie know-how oraz wykonywanie obowiązków przez FRANCZYZDAWCĘ,
FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się wnieść na rzecz FRANCZYZODAWCY opłatę za
licencję w wysokości netto …….. złotych (słownie: …………………………………..)
brutto …….. złotych (słownie: …………………………………..). Wniesienie tej opłaty
następuje

po

podpisaniu

niniejszej

umowy

franczyzy

i

otrzymaniu

przez

FRANCZYZOBIORCĘ Podręcznika Operacyjnego. Opłatę za licencję należy wpłacić na
wskazany rachunek bankowy numer 63 1160 2202 0000 0004 5611 3070 prowadzony przez
bank Millennium lub uiścić w formie gotówkowej do rąk FRANCZYZODAWCY.

2.

Tytułem wynagrodzenia podstawowego FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się

wnosić na rzecz FRANCZYZODAWCY opłatę podstawową (miesięczną) w wysokości 400 zł
(czterysta złotych). Opłatę podstawową FRANCZYZOBIORCA ma obowiązek wnieść po
przedłożeniu stosownego rachunku/faktury w terminie 14 dni od jej wystawienia na wskazany
rachunek bankowy: 63 1160 2202 0000 0004 5611 3070 prowadzony przez bank Millennium.
FRANCZYZOBIORCA jest zwolniony z opłaty podstawowej w pierwszych 30 dniach od dnia
rozpoczęcia działalności. Wynagrodzenie podstawowe w miesiącach lipiec i sierpień będzie
wynosiło 100zł za każdy z tych miesięcy.

3.

W przypadku opóźnienia powyżej jednego miesiąca z wpłatą miesięcznego

wynagrodzenia podstawowego FRANCZYZODAWCA ma prawo wyłączyć system
informatyczny Oddziału Galileusz.
4.

W przypadku utworzenia drugiego oddziału na wykupionym obszarze tytułem

wynagrodzenia podstawowego FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się wnosić na rzecz
FRANCZYZODAWCY opłatę podstawową (miesięczną) od drugiego oddziału w wysokości
100 zł (sto złotych). Opłatę podstawową FRANCZYZOBIORCA ma obowiązek wnieść po
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przedłożeniu stosownego rachunku/faktury do końca każdego miesiąca za dany miesiąc na
wskazany rachunek bankowy: 63 1160 2202 0000 0004 5611 3070 prowadzony przez bank
Millennium. Wynagrodzenie podstawowe nie będzie należne każdego lipca oraz sierpnia.
5.

FRANCZYZODAWCA zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty podstawowej o

poziom inflacji mierzonej w skali roku, nie częściej niż co 2 lata od momentu podpisania
niniejszej umowy.
§ 8.
TAJEMNICA HANDLOWA I ZAKAZ KONKURENCJI
1.

FRANCZYZOBIORCA zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, zarówno w

czasie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji niejawnych, o
których dowiedział się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a które odnoszą się do
prowadzenia Sieci Galileusz przez FRANCZYZODAWCĘ.

2.

W szczególności FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się nie wyjawiać osobom

trzecim informacji dotyczących sposobu zarządzania FRANCZYZĄ, strategii usługowej,
promocji i reklamy oraz nie wyjawiać żadnych informacji stanowiących know-how
prowadzenia działalności, udostępnionych przez FRANCZYZODAWCĘ.

3.

FRANCZYZOBIORCA zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o pracę lub innej

podobnej umowie cywilnoprawnej klauzulę stanowiącą załącznik 2 do niniejszej umowy.
4.

Obowiązek, o którym mowa w § 8 pkt. 2 obejmuje również zakaz powielania,

kopiowania

i

każdego

innego

sposobu

archiwizacji

materiałów

udostępnionych

FRANCZYZOBIORCY w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności
Podręcznika Operacyjnego, z zamiarem wykorzystania ich do celów innych niż prowadzenie
działalności zgodnie z niniejszą umową.
5.

FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy oraz w

okresie 1 roku po jej zakończeniu nie otwierać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej innej
działalności typu Oddział bądź Sieć Galileusz.
6.

FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się ponadto, iż nie przystąpi jako wspólnik,

akcjonariusz, członek organu, prokurent ani inna osoba powiązana w jakikolwiek sposób do
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spółki prawa handlowego lub spółki cywilnej zajmujących się działalnością identyczną lub
zbliżoną do działalności FRANCZYZODAWCY opisanej w niniejszej umowie w okresie 1
roku od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
§ 9.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, okres trzech lat od ………… roku.

2.

W okresie sześciu miesięcy przed upływem okresu na jaki niniejsza umowa została

zawarta, umowa może być przedłużona za porozumieniem stron o dalszy trzyletni okres.
Przedłużenie obowiązywania stosunku prawnego pomiędzy stronami może nastąpić na
podstawie nowej umowy franczyzy. Przedłużenie umowy nie będzie wiązać się z uiszczeniem
kolejnej opłaty licencyjnej.
3.

Po

rozwiązaniu

niniejszej

umowy

lub

zakończeniu

okresu,

jej

trwania

FRANCZYZOBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego zaprzestania korzystania z
jakichkolwiek elementów wizerunku Galileusz w szczególności nazwy i logo, zaprzestania
świadczenia Usług, usunięcia wszystkich oznaczeń zawierających logo, nazwę i wyróżniki
odnoszące się do odniesień do Sieci Galileusz, bez względu na ich formę, w szczególności
zewnętrznych instalacji Lokalu (takich jak szyld lub reklama zewnętrzna) oraz materiałów
reklamowych w postaci folderów, ulotek, gadżetów reklamowych oraz reklam w środkach
masowego przekazu. Wskazane materiały powinny zostać zlikwidowane w sposób
uniemożliwiający dalsze z nich korzystanie i identyfikację.
4. FRANCZYZODAWCA nie będzie zobowiązany do odkupienia jakichkolwiek materiałów
związanych z prowadzeniem działalności, a objętych niniejszą umową, znajdujących się nadal
w posiadaniu FRANCZYZOBIORCY w chwili wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
§ 10.
ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.

FRANCZYZOBIORCA może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w razie wykazania
nierentowności prowadzonej działalności gospodarczej w związku z działalnością Oddziału
Galileusz lub podania innego powodu uniemożliwiającego lub utrudniającego prowadzenie
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działalności. W trakcie okresu wypowiedzenia nie obowiązuje zwolnienie z opłaty
podstawowej.

2.

FRANCZYZOBIORCA nie może dowolnie przenosić praw wynikających z niniejszej

umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody FRANCZYZODAWCY wyrażonej na piśmie.
W razie śmierci FRANCZYZOBIORCY, jego spadkobiercy będą mogli wstąpić w prawa i
obowiązki wynikające z niniejszej umowy jedynie za zgodą FRANCZYZODAWCY.
FRANCZYZODAWCA zobowiązuje się, iż na wypadek swojej śmierci powoła w testamencie
zarządcę testamentu, który do momentu wyznaczenia przez wszystkich Spadkobierców
jednego z nich, będzie kontynuował działalność FRANCZYZODAWCY- będzie zarządzał
Siecią Galileusz.

3.

Uprawnienia FRANCZYZOBIORCY, jak i OBOWIĄZKI FRANCZYZODAWCY

wynikające z niniejszej umowy wygasają ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nie
uiszczania miesięcznego wynagrodzenia podstawowego przez okres dłuższy niż 3 miesiące
oraz w przypadku rażącego naruszenia przez FRANCZYZOBIORCĘ postanowień zawartych
w § 4 pkt.1 podpunkt e, f, g, m oraz w § 8.

4.

FRANCZYZODAWCA

może

wypowiedzieć

umowę

z

zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w
razie naruszenia przez FRANCZYZOBIORCĘ postanowień zawartych w § 4 pkt.1 podpunkt
c, d, l, n, o.
6.

W przypadku dwumiesięcznego opóźnienia z wpłatą miesięcznego wynagrodzenia

podstawowego

FRANCZYZODAWCA

ma

prawo

rozwiązać

umowę

z

FRANCZYZOBIORCĄ w trybie natychmiastowym.

7.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z jakiejkolwiek przyczyny,

FRANCZYZODAWCA nie ponosi wobec FRANCZYZOBIORCY odpowiedzialności za
szkody wynikłe z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed upływem terminu na jaki
została zawarta.
8.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za licencję po podpisaniu umowy oraz odbytym

szkoleniu, o której mowa w §7 pkt.1, FRANCZYZODAWCA rozpoczyna działania
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windykacyjne.

§ 11.
KARY UMOWNE
1.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy opisanych w §8 pkt 1, 2, 4, 5,

6 FRANCZYZODAWCA uprawniony jest do nałożenia na FRANCZYZOBIORCĘ kary
umownej w wysokości 100 zł (sto złotych), obliczanej w stosunku do każdego dnia, w którym
FRANCZYZOBIORCA dopuścił się naruszenia. FRANCZYZODAWCA może wówczas
wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz jednocześnie nałożyć karę
umowną.

2.

Kara umowna winna być uiszczona przez FRANCZYZOBIORCĘ w terminie 7

(siedmiu) dni od poinformowania FRANCZYZOBIORCY o jej nałożeniu.

3.

Nałożenie kary umownej nie wyklucza możliwości FRANCZYZODAWCY pełnego

dochodzenia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Jeżeli

rozwój

Sieci

Galileusz

będzie

wymagał

od

FRANCZYZODAWCY

przekształcenia formy prawnej, w ramach której prowadzi on działalność gospodarczą lub
uczestnictwa przez FRANCZYZODAWCĘ, jako część w większej całości organizacyjnej, bądź
też cesji przez FRANCZYZODAWCĘ jego praw i obowiązków na inny podmiot,
FRANCZYZOBIORCA niniejszym wyraża na powyższe zgodę pod warunkiem potwierdzenia
przez nowy podmiot wstępujący w prawa FRANCZYZODAWCY jego praw i obowiązków
oraz możliwości kontynuowania prowadzenia Oddziałów Galileusz w ramach Sieci Galileusz.
2.

Wszystkie zawiadomienia i pozostała korespondencja przesyłana pomiędzy stronami

niniejszej umowy nastąpi na piśmie i będzie uznawana za doręczoną, jeżeli zostanie przekazana
na adresy wskazane na wstępie niniejszej umowy lub przesłaną e-mailem i zwrotnie
zaakceptowaną na adres e-mail, do którego FRANCZYZOBIORCA uzyska dostęp na
szkoleniu, o którym mowa w § 5. Strony będą się niezwłocznie informowały o wszelkich
zmianach w swoich adresach. Do momentu przesłania zawiadomienia o zmianie adresu,
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wszystkie pisma przesyłane na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone skutecznie.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego.
4.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów wynikających z treści

niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd FRANCZYZODAWCY.

6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

FRANCZYZOBIORCA

FRANCZYZODAWCA

FRANCZYZODAWCA

FRANCZYZOBIORCA
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