załącznik nr 4 do Regulaminu i cennika
wynajmu sal i innych pomieszczeń
w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego
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UMOWA POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY BILETÓW - WZÓR
zawarta dn. … r. pomiędzy:
Teatrem Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku,
ul. Wojska Polskiego 13, 87-800 Włocławek, NIP: 888-18-50-428, REGON: 910511466,
wpisanym do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Miasto
Włocławek w Dziale I pod Nr 2, str. 4,
reprezentowanym przez: dyrektor Monikę Budzeniusz,
zwanym dalej Pośrednikiem, a
…
zwanym dalej Zlecającym, o treści:
§ 1.
Zlecający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania biletami na spektakl teatralny
„…”, który odbędzie się w Sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza
Gniazdowskiego we Włocławku w dniu … o godz. …, które to bilety przekazuje do
sprzedaży Pośrednikowi oraz oświadcza, że przekazane bilety stanowią jego własność i nie są
obciążone prawami osób trzecich.
Zlecający przekazuje bilety Pośrednikowi na mocy Protokołu przekazania biletów do
sprzedaży, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Przekazanie biletów nastąpi w terminie nie późniejszym niż na trzy dni robocze przed
terminem rozpoczęcia sprzedaży biletów określonym w § 2.
Protokół przekazania biletów do sprzedaży określa m.in. ilość przekazanych Pośrednikowi do
sprzedaży biletów, cenę jednostkową biletu, łączną wartość przekazanych biletów wyrażoną
w złotych oraz oznaczenie miejsc, które odpowiadają konkretnym biletom poprzez numery
biletów lub opisowe wskazanie miejsc na bilecie.
Podpisany przez Strony Protokół przekazania biletów do sprzedaży staje się integralną częścią
niniejszej umowy.
Zlecający ma prawo do wycofania całej puli biletów lub jej części ze sprzedaży w kasie
Teatru. Ponadto Zlecający może dwukrotnie przekazać Pośrednikowi dodatkową pulę biletów
do sprzedaży w Kasie Teatru.
§ 2.
Pośrednik zobowiązuje się do sprzedaży prowadzonej na rzecz Zlecającego przekazanych
przez niego biletów na spektakl teatralny „…”, który odbędzie się w Sali widowiskowej
Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w dniu ... 2020r. o
godz. ....
Pośrednik będzie prowadził sprzedaż przekazanych przez Zlecającego biletów w Kasie
Teatru znajdującej się w budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego
przy ul. Wojska Polskiego 13, 87-800 Włocławek.
Pośrednik będzie prowadził sprzedaż otrzymanych od Zlecającego biletów w dniach od
… do dnia imprezy, której dotyczą, włącznie z tym dniem.
Sprzedaż prowadzona jest co do zasady w dni robocze w godz. 8.30 – 16.00 oraz w weekendy
na godzinę przed organizowaną w Teatrze imprezą. Zlecający oświadcza, że ma pełną wiedzą
o możliwych odstępstwach od określonych w zdaniu poprzedzającym godzin sprzedaży
biletów i w razie ich wystąpienia nie obciążają one Pośrednika.
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5. Przy sprzedaży biletów Pośrednik związany jest ceną biletu/biletów określoną w Protokole
przekazania biletów do sprzedaży.
6. Płatność za bilety sprzedawane przez Pośrednika możliwa jest w formie gotówkowej i
bezgotówkowej (kartą).
7. Sprzedaż biletów prowadzona przez Pośrednika na podstawie przepisów niniejszej umowy
ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej Pośrednika (kasa własna).
8. Pośrednik nie wykazuje i nie odprowadza podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży biletów
dokonywanej w imieniu i na rzecz Zlecającego.
9. Na potrzeby prowadzonej sprzedaży Pośrednik prowadzi ewidencję, na którą składają się w
szczególności raporty dobowe i miesięczne sprzedaży.
10. Faktury VAT, których przy sprzedaży biletów prowadzonej przez Pośrednika zażąda
nabywca wystawia Zlecający stosownie do brzmienia art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług.
11. Zlecający upoważniania Pośrednika do wystawiania Faktur VAT w imieniu Zlecającego
stosownie do brzmienia art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług.
12. W przypadku wystawienia Faktury VAT w imieniu Zlecającego, Pośrednik zobowiązuje się
do udostępniania Zlecającemu prowadzonej ewidencji sprzedaży.
§ 3.
1. W przypadku gdy przekazane Pośrednikowi bilety nie zostaną przez niego sprzedane w
terminie określonym w § 2. Pośrednik zwraca je Zlecającemu.
2. Zwrot biletów nastąpi w terminie nie późniejszym niż na trzy dni robocze po terminie
zakończenia sprzedaży biletów określonym w § 2.
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§ 4.
Z tytułu sprzedaży biletów przekazanych przez Zlecającego prowadzonej na jego rzez przez
Pośrednika na podstawie postanowień niniejszej umowy, Pośrednikowi przysługuje
wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 7% wpływów netto uzyskanych ze
sprzedaży biletów powiększonych o należny podatek VAT z tytułu pośrednictwa w
sprzedaży biletów (23%).
Podstawą rozliczeń pomiędzy Zlecającym, a Pośrednikiem będą stosowne dokumenty kasowe
oraz wystawiona przez Pośrednika z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów Faktura VAT.
Prowizja z tytułu sprzedaży biletów, o której mowa w ustępie poprzedzającym może zostać
ujęta wraz czynszem z tytułu najmu sali na jednej Fakturze VAT.
Pośrednik zachowuje prawo do wynagrodzenia w postaci prowizji, o której mowa w ustępach
poprzedzających nawet wtedy, kiedy przedsięwzięcie, na które sprzedawane były bilety,
zostało odwołane przez Zlecającego lub nie doszło do skutku z uwagi na działanie siły
wyższej. W takiej sytuacji Zlecający zobowiązany jest do zapłaty prowizji na podstawie
wystawionej przez Pośrednika Faktury VAT z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów w
terminie określonym w tym dokumencie. Zwroty biletów następują wówczas na zasadach
ustalonych odrębnie pomiędzy stronami.
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§ 5.
Osoba reprezentująca Zlecającego oświadcza, że jest upoważniona do zawarcia umowy w
imieniu i na rzecz Zlecającego.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………
(Pośrednik)

………………………………
(Zlecający)
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