Porozumienie Nr...............
o współpracy w ramach Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”
Zawarte w dniu …............….............w Nieporęcie pomiędzy:
1. Gminą Nieporęt - Urząd Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez:
.........................................................................................................................................................................................
a
2. ….................................................................................................................................................................................
adres; ........................................................................., zwanym dalej „Partnerem”, reprezentowanym przez:
…...........................................................................................................................................................................
zwanymi dalej łącznie ,, Stronami Porozumienia".
§ 1. W ramach niniejszego porozumienia, zwanego dalej ,,Porozumieniem", Partner zgłasza swój udział
w Gminnym programie „Nieporęcka Karty Rodziny 3+” uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy
Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013 r. ( Dz. Urz.Woj. Maz. poz. 13371)
§ 2. W ramach Porozumienia Partner umożliwi korzystanie przez uprawnione rodziny wielodzietne, posiadające
„Nieporęcką Kartę Rodziny 3+” wydaną przez Urząd Gminy Nieporęt ze zniżek/ulg* przy zakupie towaru/usług.
Wykaz zniżek/ulg*, o których mowa wyżej oraz ich wysokość określa załącznik do Porozumienia.
§ 3. Partner oświadcza, że zniżki/ulgi*, o których mowa w § 2, będą obowiązywały w jego placówce/kach w
…............................... przy ul. …....................................., oraz, że dodatkowo umieści w widocznym miejscu w
swojej placówce/placówkach materiały informacyjne dotyczące Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny
3+”, dostarczone przez Gminę.
§ 4 Gmina w ramach akcji informacyjnej związanej z partnerstwem objętym Porozumieniem, upoważniona jest do
informowania w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy o uczestnictwie „Partnera”
w Gminnym
programie „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
§ 6. Partner ma prawo umieszczać informacje o swym uczestnictwie w Gminnym programie „Nieporęcka Karta
Rodziny 3+”, w tym na temat udzielonych zniżek/ulg* we własnych materiałach promocyjno-reklamowych, a także
w miejscach prowadzenia działalności.
§ 7. Porozumienie zawiera się na okres od …....................... do …..................... roku/ na czas nieokreślony*.
§ 8. Partner zobowiązuje się do finansowana udzielonych zniżek/ulg* we własnych zakresie, a z tytułu realizacji
Porozumienia, strony Porozumienia nie będą kierować wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.
§ 9. Każda ze Stron Porozumienia ma prawo rozwiązać Porozumienie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia.
§ 10. Zmiana warunków Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
w postaci Aneksu do Porozumienia.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach orginału,
po jednym dla każdej ze Stron.
…............................................
Gmina

* Niepotrzebne skreślić

…...................................
Partner Programu

