Umowa o udział w Programie AIP
z dnia ..........................
zawarta w Katowicach
pomiędzy:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, fundacją z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000199402, reprezentowaną przez: Mateusza Maik – Dyrektora AIP przy
…………………………………… działającego na mocy stosownego pełnomocnictwa,
zwaną dalej AIP
a
……………….. zamieszkały/a w …………………. przy ul. ……………………. Posiadający/a PESEL ………………….
Legitymujący/a się Dowodem Osobistym wydanym przez …………………………………nr. i serii ………………………..
zwanym dalej Uczestnikiem Programu AIP
Strony postanawiają o współpracy w ramach programu AIP, którego przedmiotem będzie rozwój i prowadzenie przez
AIP działalności o nazwie i przedmiocie określonych w załączniku nr 1 Formularz zgłoszeniowy.
Nazwa Startup’u wskazana w załączniku nr 1 służy identyfikacji przedsięwzięcia gospodarczego wewnątrz struktury
organizacyjnej. Wobec osób trzecich może być używana wyłącznie w przypadku identyfikacji towarów lub usług
oferowanych w ramach działalności Startup’u
W ramach działalności Startup’u, AIP będzie realizować pomysł biznesowy, którego opis zawarto w załączniku nr 1
Formularz zgłoszeniowy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią Zasady funkcjonowania Startup’ów załączone do niniejszej umowy
i zamieszczone na stronie przedsiebiorca.pl oraz s.inkubatory.pl/regulamin. Uczestnik Programu AIP oświadcza o
zapoznaniu się z powyższym dokumentem i akceptuje jego postanowienia. Po zawarciu umowy Uczestnik Programu
AIP dysponuje możliwością pobrania oraz wydrukowania Zasad funkcjonowania Startup’ów.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie następuje w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. Postanowienie niniejszego ustępu nie narusza postanowień odrębnych zawartych w Zasadach
funkcjonowania Startup’ów.
Umowa wchodzi w życie z dniem ………………...
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla AIP, a jeden dla Uczestnika
Programu AIP.
W zakresie nieuregulowanym przez Strony, zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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Załączniki:
1.
2.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 2 Zasady funkcjonowania Startup’ów.
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