Umowa o wystawienie utworu sztuki plastycznej
W dniu .................... w ....................
między:
1.	Galerią sztuki ...................., z siedzibą w ...................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez ...................., pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowaną przez .................... (zwaną dalej Wystawcą), z jednej strony,
a
2.	...................., zamieszkałym w ...................., nr dowodu osobistego ...................., nr PESEL .................... (zwanym dalej Malarzem), z drugiej strony,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 [przedmiot umowy]
1.	Wystawca zobowiązuje się wystawić dzieła Malarza w okresie od .................... do .................... w pomieszczeniach Galerii Sztuki Współczesnej mieszczącej się w .................... przy ul. .................... .
2.	Wystawca zobowiązuje się wystawić następujące dzieła Malarza:
a)	obraz zatytułowany ...................., o wymiarach .................... cm na .................... cm, namalowany techniką ....................;
b)	obraz zatytułowany ...................., o wymiarach .................... cm na .................... cm, namalowany techniką ....................;
c)	obraz zatytułowany ...................., o wymiarach .................... cm na .................... cm, namalowany techniką ....................;
(dalej zwane Dziełami).
3.	Dzieła Malarza zostaną zaprezentowane publiczności w ramach wystawy polskiego malarstwa współczesnego zatytułowanej .................... oraz rozpowszechnione w postaci folderu informacyjnego o wystawie.
§ 2 [oświadczenia stron]
1.	Malarz zapewnia Wystawcę, że Dzieła są efektem jego działalności twórczej.
2.	Malarz gwarantuje Wystawcy spokojne, niezakłócone korzystanie z Dzieł przez cały czas trwania umowy.
3.	Malarz upoważnia Wystawcę do zamieszczania jego nazwiska i tytułu na planszy informacyjnej umieszczonej pod prezentowanym dziełem/obok prezentowanego dzieła. W folderze informacyjnym o wystawie zamieszczona zostanie krótka notka biograficzna o Malarzu.
4.	Wystawca zapewnia Malarza, że Dzieła zostaną udostępnione publiczności w sali wystawowej nr .................... na .................... piętrze, w dziale wystawy poświęconym ...................., w sąsiedztwie obrazów namalowanych przez .................... i przez .................... .
5.	Wystawca zapewnia Malarza, że wystawienie obrazów oraz rozpowszechnianie fotografii przedstawiających Dzieła w folderze informacyjnym nastąpi z poszanowaniem jego autorskich praw osobistych. Strony uzgadniają, że serwis fotograficzny wystawy przygotuje pan/pani .................... .
6.	Wystawca zapewnia Malarza, że nie udostępni Dzieł osobom trzecim bez zgody autora bez względu na cel udostępniania. Zastrzeżenie to nie dotyczy jedynie udostępnienia w celu wykonania serwisu fotograficznego z wystawy.
§ 3 [udzielenie licencji]
1.	Malarz udziela Wystawcy licencji wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres od .................... do .................... .
2.	Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie.
3.	Licencja obejmuje korzystanie z Dzieł na następujących polach eksploatacji:
a)	publiczne wystawienie; 
b)	wprowadzenie do pamięci komputera w celu przygotowania do publikacji;
c)	zwielokrotnianie egzemplarzy w postaci folderu informacyjnego o wystawie oraz albumu z wystawy;
d)	wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu.
§ 4 [dostarczenie Dzieł]
1.	Malarz dostarczy Dzieła Wystawcy w terminie .................... dni przed otwarciem wystawy.
2.	Koszty dostarczenia Dzieł obciążają Malarza.
§ 5 [przechowywanie Dzieł]
Strony uzgadniają, że Dzieła będą wystawiane i przechowywane w warunkach ogólnie przyjętych dla wystawiania i przechowywania dzieł malarskich.
§ 6 [ubezpieczenie Dzieł]
1.	Strony zgodnie przyjmują następującą wartość Dzieł:
a)	obrazu zatytułowanego .................... - .................... zł;
b)	obrazu zatytułowanego .................... - .................... zł;
c)	obrazu zatytułowanego .................... - .................... zł.
2.	Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć Dzieła na sumy, o których mowa w ust. 1, na okres od .................... do .................... .
§ 7 [klauzula komisowa]
1.	Strony uzgadniają, że po zakończeniu wystawy. tj. od dnia ...................., Wystawiający zobowiązuje się do sprzedaży Dzieł na rachunek Malarza. Obowiązek ten będzie trwał do dnia .................... .
2.	Strony ustalają, że Dzieła zostaną sprzedane na następujących warunkach:
a)	obraz zatytułowany .................... - .................... zł;
b)	obraz zatytułowany .................... - .................... zł;
c)	obraz zatytułowany .................... - .................... zł.
3.	Jeżeli Wystawiający sprzeda którekolwiek Dzieło za cenę wyższą od wskazanej w ust. 2, uzyskana korzyść należy się Malarzowi.
4.	Jeżeli Wystawiający sprzeda którekolwiek Dzieło za cenę niższą od wskazanej w ust. 2, jest obowiązany zwrócić różnicę Malarzowi.
5.	Wystawiający jako prowizję pobiera ....................% ceny sprzedaży.
§ 8 [zwrot Dzieł]
1.	Strony ustalają, że w ciągu .................... dni od wygaśnięcia zobowiązania komisowego niesprzedane Dzieła zostaną zwrócone Malarzowi.
2.	Koszt dostarczenia Dzieł Malarzowi obciąża Wystawcę.
§ 9 [zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 10 [klauzula arbitrażowa]
1.	Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd polubowny.
2.	Sąd będzie obradował w siedzibie Wystawcy.
3.	Sąd składa się z trzech arbitrów.
4.	Strony wyznaczają po jednym arbitrze, a arbitrzy superarbitra.
5.	Wyrok sądu polubownego wywołuje skutki określone w kodeksie postępowania cywilnego.
§ 11 [prawo właściwe]
Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 12 [egzemplarze i wersje umowy]
1.	Niniejsza umowa została sporządzona w .................... egzemplarzach, po .................... dla każdej ze stron, w językach polskim i .................... .
2.	W razie wątpliwości wiążąca jest wersja .................... .

