
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. Definicje
1. Usługodawca -  ALS  Marcin  Pawelczyk z  siedzibą  przy  ul.  Nikoli  Tesli  2,  42-793  Ciasna,  posiadający  nr  NIP:  5751790554,  

REGON: 240897547.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług

świadczonych przez Usługodawcę.
3. Usługi – świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę wszelkie odpłatne usługi związane z prowadzeniem przez Usługodawcę

działalności gospodarczej.
4. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające w całości lub w części, na

stałe lub na pewien czas realizację Umowy, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności
Stron (np. awaria sprzętu). 

5. OWŚU – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług.
6. Strony – należy przez to rozumieć Usługodawcę i Usługobiorcę.
7. Umowa – umowa na świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorca.
8. Impreza – wydarzenie organizowane w celach  rozrywkowych.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze OWŚU stosuje się do wszystkich zobowiązań umownych zawieranych pomiędzy ALS Marcin Pawelczyk z siedzibą przy ul.

Nikoli Tesli 2, 42-793 Ciasna a Usługobiorcą, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
2. Niniejsze OWŚU określają zasady realizacji wydarzeń o charakterze rozrywkowym wykonanych przez Usługodawcę.
3. Usługi realizowane są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na podstawie zamówień złożonych przez nich w formie umowy.
4. Wszelkie informacje i dokumenty można uzyskać w biurze Usługodawcy. 
5. Wraz ze złożeniem zamówienia przez Usługobiorcę niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług uważa się za uznane i obowiązujące.
6. Usługodawca jest uprawniony do zmiany lub rozszerzenia OWŚU w dowolnym czasie. Stosuje się wersję OWŚU obowiązującą w czasie

zamówienia.

§ 3.  Składanie zamówień
1. Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie elektronicznego potwierdzenia wysłanego przez Usługodawcę.

§ 4. Zawarcie umowy 
1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi poprzez złożenie oświadczenia woli w każdy sposób dozwolony przez prawo, a w

szczególności pisemnie lub za pośrednictwem środków do porozumiewania się na odległość, w tym internetu (poczty elektronicznej). 
2. Podpisanie  umowy  przez  Usługobiorcę  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu  oraz  przesłanej  przez

Usługodawcę wyceny usługi.
3. Niniejsze OWŚU stanowią integralną część Umowy, przy czym w razie rozbieżności między postanowieniami zawartej Umowy i OWŚU,

postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej.

§ 5. Zobowiązania, wynagrodzenie i warunki płatności
1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania określonych usług za wynagrodzeniem określonym w umowie jako wynagrodzenie netto, do

którego należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
2. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić wszelkie kwoty należne Usługodawcy w sposób:

a) niezwłocznie po zawarciu umowy w nieprzekraczającym terminie 7 dni,
b) po wykonaniu usługi w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia jej wykonania,
c) gotówką w dniu imprezy,
d) lub w sposób wskazany w umowie.

3. Usługobiorca może dokonać zapłaty w wybrany przez siebie sposób albo gotówką w kwocie nieprzekraczającej 10.000 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100) w siedzibie firmy albo przelewem na rachunek bankowy  78 1950 0001 2006 5884 5428 0001.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie, Usługodawca może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
5. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy określa Umowa.
6. Za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się :

a) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty należności w siedzibie Usługodawcy lub na rachunek  Usługodawcy w placówce
pocztowej,

b) w obrocie bezgotówkowym - datę wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres, a w przypadku podmiotów innych

niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy

oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.
3. Usługobiorca ma prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

§ 7. Obowiązki Usługodawcy i odpowiedzialność 
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób profesjonalny, z należytą starannością i dbałością o interesy Usługobiorcy.
2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które wystąpiło na skutek siły wyższej, jest okolicznością niezawinioną przez

Strony Umowy, zatem niewykonanie zobowiązań umownych z takiego powodu nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej.
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§ 8. Obowiązki Usługobiorcy 
1. Zapewnienie ochrony sprzętu oraz osób obsługi technicznej w czasie trwania imprezy, w nocy pomiędzy dniami imprezy oraz przed i po

imprezie.
2. Umożliwienie wejścia obsługi technicznej na teren przed rozpoczęciem imprezy oraz umożliwienie wjazdu samochodów transportowych

wykonawcy jak najbliżej miejsca imprezy z możliwością bezpiecznego rozładunku.
3. Zwolnienia Usługodawcy z konieczności nieprzerwanego wykonywania usługi w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie energii

elektrycznej do załącza zasilającego odbiorniki sceny, jak i w przypadku otrzymywania zasilania niezgodnego z parametrami zawartymi
w umowie – nie stosuje się w przypadku najmu agregatu prądotwórczego od Usługodawcy.

4. Zwolnienia Usługodawcy z konieczności nieprzerwanego wykonywania usługi w przypadku wystąpienia czynników atmosferycznych
zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy.

§ 9. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy
1. Rozwiązanie umowy następuje po wykonaniu usługi, zgodnie z terminem określonym w umowie.
2. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli któraś ze stron nie

wywiązuje się ze zobowiązań umownych. 
3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług wiąże się z uiszczeniem Usługodawcy kwoty wydatków, które poczynił w celu należytego

wykonania usługi, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, Usługobiorca powinien także naprawić szkodę.
4. W przypadku  odwołania  imprezy  w  okresie  krótszym niż  30  dni  przed  datą  realizacji  ustaloną  w  umowie,  Usługobiorca  wypłaci

Usługodawcy 50 % należnego świadczenia
5. W przypadku odwołania imprezy w dniu jej trwania Usługobiorca wypłaci Usługodawcy 100% należnej kwoty.

§ 10. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Usługodawcy. Rozstrzyganie ewentualnych sporów sądowych następować będzie w oparciu o prawo polskie.

2. Adres wskazany przez Usługobiorcę jest adresem do korespondencji,  o ile Usługobiorca w sposób wyraźny i pisemny, pod rygorem
nieważności,  nie  wskazał  Usługodawcy  innego  adresu  do  korespondencji.  Usługobiorca  zobowiązany  jest  do  poinformowania
Usługodawcy  o  każdorazowej  zmianie  swego  adresu  do  korespondencji  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  z  tym
zastrzeżeniem, iż za uprzednią zgodą Stron informacja o zmianie adresu do korespondencji może zostać przesłana za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

3. OWŚU mogą być zmieniane przez Usługodawcę w każdym czasie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Usługobiorcę
o zmianach OWŚU.

4. Ewentualna  nieważność  poszczególnych  postanowień  niniejszych  OWŚU nie  powoduje  nieważności  pozostałych  postanowień  oraz
umów zawartych w oparciu o postanowienia OWŚU.

5. W sprawach nieuregulowanych w OWŚU zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Ogólne Warunki Świadczenia Usług wchodzą w życie z dniem 17.11.2020 roku.
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