Nowotaniec dnia ……………..

ANEKS DO UMOWY – PRZYJĘCIE WESELNE
Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr ….................................
zawartej dnia ............................ w …..................................... której przedmiotem jest
zorganizowanie przyjęcia weselnego w obiekcie - “Dwór Wola Sękowa” pomiędzy:
Dwór Wola Sękowa, z siedzibą:
Nowotaniec 106,
38-505 Bukowsko,
NIP: 687-100-42-11,
adres do korespondencji:
Dwór Wola Sękowa,
Nowotaniec 106
38-505 Bukowsko,
reprezentowany przez: Ewa Wójtowicz zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, a
…………………………………..……., zamieszkałą/ym w:…………………………………….......
………………………………………………………….…………………………………….………....,
PESEL: …………………………....…….,
adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
zwaną/ym w dalszej części umowy Zleceniodawcą o następującej treści:

§1
Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy następujące zmiany:

a) Określona w § 2 treść otrzymuje nowe brzmienie:
“1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia
weselnego w obiekcie – „Dwór Wola Sękowa” w Nowotańcu w dniu ……………...…….. roku,
w godzinach od 14:00 do 14:00 dnia następnego, lub w przypadku organizacji dwudniowego
przyjęcia do 14:00 trzeciego dnia.
2. W przypadku przedłużenia się przyjęcia weselnego poza ustaloną godzinę (tj. nie
opuszczenia przez Zleceniodawcę oraz wszystkich jego gości Sali weselnej „Dworu Wola
Sękowa” Zleceniodawca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniobiorcy dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych) za każdą kolejną
rozpoczętą godzinę.
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3. W ramach umowy Zleceniobiorca zapewnia nieodpłatnie pokój dla Nowożeńców w noc
przyjęcia weselnego lub wszystkie pokoje (tj. 8), w zależności od wybranego pakietu menu
(do godziny 12-tej dnia następnego lub do momentu rozpoczęcia „Poprawin”).”
b) Określona w § 5 treść otrzymuje nowe brzmienie:
“1. Ustala się minimalną liczbę osób dorosłych 50 os. lub 100 dzieci w wieku od 3 lat do 10
lat, a wyznacznik ten informuje o minimalnym koszcie przyjęcia.
2. Dopuszcza się zmniejszenie liczby osób pełnopłatnych maksymalnie o 25%, oraz
zwiększenie maksymalnie o 25%, (z tym zastrzeżeniem, iż maksymalna liczba gości nie
może przekroczyć 130 osób dot.całego lokalu.), Ewentualna zmiana liczby gości
uwidoczniona zostanie w załączniku nr 4 do umowy.
3. Zleceniodawca zleca zorganizowanie przyjęcia weselnego dla ……...……. osób, w tym
………...dzieci do lat trzech oraz …...…... dzieci powyżej 3 lat do lat 10.
4. Zmiana liczby gości może zostać zgłoszona najpóźniej na 14 dni przed terminem
przyjęcia weselnego. W przypadku braku informacji o zmianie liczby gości w załączniku nr 4
do umowy lub nie sporządzeniu przez strony tego załącznika, obowiązywać będzie liczba
gości podana w ust. 3.
5. Strony przyjmują do wiadomości, że ustalona liczba gości może ulec zmianie wobec
wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii względnie w innych aktach prawnych, które mają charakter nadrzędny i zastępują
ustalenia stron zawarte w niniejszej umowie.”
c) Określona w § 6 treść otrzymuje nowe brzmienie:
“1. Szczegółowe ustalenia co do Menu weselnego określa załącznik nr 3 do umowy.
Strony ustalają cenę menu od osoby na kwotę ................... zł brutto
(słownie:................................ ...................................................................................... złotych),
od dzieci powyżej 3 lat do lat 10 na kwotę ........................... zł brutto
(słownie:....................................................................................................................... złotych),
za dzieci do lat 3 Zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia..
2. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do
ustalonego menu, na wniosek Zleceniodawcy zgłoszony najpóźniej w terminie 7 dni przed
terminem przyjęcia weselnego. Zmiany te nie mogą jednak wykraczać poza zaproponowane
Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę propozycje do wyboru, nie mogą też wpływać na cenę
menu od osoby, chyba, że Zleceniodawca wyrazi zgodę na zmianę wykraczająca poza
propozycje Zleceniobiorcy, które to mogą mieć wpływ na zmianę ceny.
3. Ostateczne określenie rodzaju pakietu i menu zawierał będzie załącznik nr 3 do umowy.”
d) Wykreśla się w całości treść § 9
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§2
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
§3
Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Aneks sporządzono w dwóch
stron.

………………………….
ZLECENIODAWCA

§4
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

……….……………….…...
ZLECENIOBIORCA
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