UMOWA
Z AMBASADOREM FUNDACJI
zawarta w dniu ______________________ w __________________, pomiędzy:
"KALI SIE BAJTLOM ŚLĄSKA FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ DZIECI" z
siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Damrota 49/9, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000723682, NIP: 6482787549, REGON: 369719691, reprezentowaną
przez:
_____________________ - _____________________
_____________________ - _____________________
zwaną dalej: "Fundacją" lub "Kali sie bajtlom" lub "KSB",
a
_________________________________ (imię i nazwisko),
zam. ________________________________________________________________ (adres),
PESEL: ____________________
zwanym/ą dalej: "Ambasadorem",
o następującej treści:
§1
Zważywszy, że celem działalności Fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom
dotkniętym niepełnosprawnością, chorobą lub innymi dysfunkcjami, zaburzeniami oraz
umożliwienie im osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania we wszystkich sferach,
Fundacja poszukuje ludzi cechujących się komunikatywnością, kreatywnością, etyką,
otwartych na nowe rozwiązania, zaangażowanych, dlatego też podjęto decyzję o zawarciu
niniejszej umowy i nadaniu statusu Ambasadora Fundacji.
§2
Ambasador Fundacji ma za zadanie przede wszystkim:
- promować markę KSB,
- przeprowadzać spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi Fundacji,
- informować firmy i indywidualnych klientów o możliwej współpracy z Fundacją w oparciu o
wypracowany system finansowania,
- rekrutować osoby do współpracy z Fundacją,
- aktywnie uczestniczyć w zjazdach członków Fundacji (bez prawa do zwrotu kosztów
dojazdu).

§3
Niniejsza umowa, w związku z celem działalności Fundacji ma charakter nieodpłatny.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą
ze Stron za 1 (jedno) tygodniowym okresem wypowiedzenia.
§5
W ramach umowy, Ambasador wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz
na wykorzystanie wizerunku. Warunki zgody na przetwarzania wizerunku Ambasadora
zostały uregulowane w odrębnym dokumencie.
§6
Ambasador oświadcza że:
- nie był nigdy karany,
- posiada co najmniej średnie wykształcenie,
- ma nieposzlakowaną opinię,
- posiada niezbędne na tym stanowisku umiejętności interpersonalne.
§7
KSB zapewni Ambasadorowi:
- możliwość współpracy z ludźmi Showbiznesu,
- bezpłatne szkolenia i wyjazdy służbowe,
- ubezpieczenie OC (w przypadku pracy z dziećmi),
- vouchery, karnety, bilety itp. (wedle możliwości).
§8
Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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