UMOWA PRZYSTĄPIENIA NOWEGO CZŁONKA
DO KLASTRA TECHNOLOGII DREWNA „LIGNUM”

zawarta w dniu .......................... r. pomiędzy:
CTP Polska sp. z o.o. - Koordynator Klastra
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królowej Bony 7 lok. 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod
nr KRS 0000323571, REGON 241105850, NIP 631-25-80-157, kapitał zakładowy w wysokości 5000
PLN, w całości wpłacony,
działającą w imieniu własnym oraz w imieniu pozostałych członków Klastra Technologii Drewna
„Lignum” w oparciu o pełnomocnictwo wynikające z § 4 ust. 4 Umowy w sprawie utworzenia Klastra
Technologii Drewna „Lignum” z dnia 5 września 2013 r.
reprezentowaną przez
.............................. - ......................................
a
……………………………………………………………………
z siedzibą: ………………………………….
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie
Rejonowym
w
………………………………………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod na KRS ………………. /jeśli dotyczy/
REGON:
…………………………,
NIP:
……………………………………
kapitał zakładowy:……………………………….. (wpłacony w kwocie ……………… zł) /jeśli dotyczy/
reprezentowaną przez:
1)
…………………….
…………………….
2)
………………..…..
……………………
zwaną/ym dalej Nowym Członkiem Klastra.
§1
Nowy Członek Klastra oświadcza, że zapoznał się i w całości akceptuje treść Umowy w sprawie
powołania klastra pod nazwą Klaster Technologii Drewna „Lignum” z dnia 5 września 2013 r. w wersji
obowiązującej na dzień podpisania niniejszej Umowy.
§2
Nowy Członek Klastra zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania Umowy w sprawie powołania
klastra, o której mowa w § 1 pod rygorem wykluczenia z Klastra.

KRS: 0000323571,

§3
1. Strony zgodnie potwierdzają, że poprzez podpisanie niniejszej Umowy Nowy Członek Klastra
przystępuje do klastra pod nazwą Klaster Technologii Drewna „Lignum”.
2. Podpisanie niniejszej Umowy wiąże Nowego Członka Klastra wszystkimi prawami i obowiązkami
wynikającymi z Umowy w sprawie powołania klastra, o której mowa w § 1.
§4
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Warunki wystąpienia lub wykluczenia Nowego Członka Klastra reguluje Umowa w sprawie
powołania klastra, o której mowa w § 1.

1.
2.
3.

4.

§5
Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy lub w związku z nią
rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy według siedziby Koordynatora Klastra.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
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