
                                                Umowa Licencyjna nr …. 

                         na posługiwanie się Certyfikatem Marka Przyjazne Mazowsze 

 

 

zawarta w………….. w dniu ……………………r. 

 

pomiędzy: 

Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą w Płońsku 09-100 Płońsk, 

ul. H. Sienkiewicza 11 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

zwaną dalej Licencjodawcą 

a 

……………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………….. 

 

zwanym/ą te dalej Licencjobiorcą 

 

§ 1. 
1. Przedmiotem Umowy jest udzielnie licencji niewyłącznej na używanie i posługiwanie 

się certyfikatem Marka Przyjazne Mazowsze dla produktów spełniających kryteria 

Regulaminu Przyznawania Certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze.  

2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do umieszczenia znaku graficznego i opisu 

certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze wyłącznie na produktach (usługach, 

inicjatywach) zaakceptowanych przez Uchwałę Kapituły Marki Przyjazne Mazowsze. 

3.  Licencja zobowiązuje Licencjobiorcę do wykorzystywania certyfikatu Marka 

Przyjazne Mazowsze w celu promocji Marki Przyjazne Mazowsze oraz oznaczonych 

certyfikatem towarów/inicjatyw/usług spełniających warunki zapisane w § 12 

Regulaminu Przyznawania Certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze. 

4. Licencja przyznawana jest na okres…… i nie jest ograniczona terytorialnie. 

5. Posługiwanie się certyfikatem Marka Przyjazne Mazowsze nie może być sprzeczne  

z celami i regulaminem certyfikatu. 

6. Licencjobiorca nie może przenosić prawa do posługiwania się certyfikatem Marka 

Przyjazne Mazowsze na inne podmioty bez zgody Licencjodawcy. 

7. Licencja jest bezpłatna. 

 

§ 2. 
1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wymogów graficzno-opisowych 

certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze i do umieszczenia go na przedmiocie, dla 

którego uzyskał prawo do posługiwania się tym certyfikatem. 

2. Licencjodawca udostępni w tym celu Licencjobiorcy wszelkie materiały graficzne.  

3. Licencjobiorca musi uzyskać akceptację Licencjodawcy co do formy i treści działań 

promocyjnych z wykorzystaniem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jak również 

zobowiązany jest do informowania Licencjodawcy o tych miejscach i działaniach. 

 

 

 

 



§ 3. 
1. Licencjobiorca zobowiązany jest zachowania troski o najwyższą jakość i renomę 

produktu/usługi/inicjatywy oznaczonego certyfikatem Marka Przyjazne Mazowsze.  

2. Licencjodawca może żądać od Licencjobiorcy pełnej dokumentacji dotyczącej 

sposobu wykorzystania certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jak również powinien 

mieć możliwość przeprowadzenia kontroli dotyczącej wytwarzania 

produktu/usługi/inicjatywy oznaczonego certyfikatem Marka Przyjazne Mazowsze.  

 

§ 4. 
1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia ………………… r. 

2. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron. 

3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Przyznawania Certyfikatu Marka 

Przyjazne Mazowsze Kapituła Certyfikatu jest uprawniona do zawieszenia bądź 

odebrania Licencjobiorcy prawa do używania i posługiwania się certyfikatem.  

 

§ 5. 
1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy innych właściwych aktów prawnych. 

2.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

3. Integralną część Umowy stanowi obowiązujący Regulamin Przyznawania Certyfikatu 

Marka Przyjazne Mazowsze.  

 

 

 

Licencjodawca                                                                                                   Licencjobiorca 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

             (miejscowość, data) 


