Załącznik nr 3
do Regulaminu współpracy Gminy Knurów z podmiotami zewnętrznymi
przy realizacji Programu „Rodzina 3+” w Knurowie

Porozumienie o współpracy Nr ......................

W dniu ___/___/_________ roku pomiędzy:
Gminą Knurów z siedzibą przy ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, reprezentowaną przez
…...................................................................................................., zwaną dalej Gminą
a
................................................................................... z siedzibą w ……………………............ przy
ul. ..................................................., reprezentowanym przez: .............................................., zwanym
dalej „Partnerem”
zawarto porozumienie w sprawie współpracy w ramach samorządowego Programu wspierania rodzin
wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie o następującej treści:
§1
Niniejszym porozumieniem „Partner” zgłasza udział w samorządowym Programie wspierania rodzin
wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie, określonym w uchwale

Nr ................................... Rady

Miasta Knurów z dnia ...................................r. i zobowiązuje się do udzielenia użytkownikom Kart
„Rodzina 3+” w Knurowie zniżek na zasadach określonych w Regulaminie współpracy Gminy Knurów
z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji Programu „Rodzina 3+” w Knurowie, który stanowi Załącznik

nr 2 do w/w uchwały.
§2
Partner udzielać będzie zniżek o których mowa w § 1 w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
Wykaz zniżek przy zakupie towarów lub usług, ich wysokość oraz miejsce udzielania zniżek określone
zostały w Oświadczeniu Partnera stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
§3
1 Gmina w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do informowania w mediach

oraz publikatorach tradycyjnych i elektronicznych, własnych i wydawanych przez podmioty trzecie o
uczestnictwie „Partnera” w programie „Rodzina 3+”, w tym o wysokości i miejscu udzielania przez
niego zniżek.
§4
W okresie uczestniczenia w Programie

„Rodzina 3+”, w Knurowie ,,Partner” ma obowiązek

umieszczenia naklejki z logo Programu, informującej o honorowaniu Karty „Rodzina 3+”, w widocznym
miejscu przy wejściu do obiektu/lokalu, w którym oferowane są towary lub usługi objęte zniżkami.
§5
W okresie uczestniczenia w Programie „Rodzina 3+”, w Knurowie „Partner” udzielający zniżek ma
prawo do umieszczania symbolu Programu przy cenniku usług, cenie towaru, regulaminie korzystania
z obiektu, itp., a także do umieszczania symbolu Programu we własnych materiałach promocyjnych
i informacyjnych.
§6
Porozumienie zawiera się na okres od ................... do ………………. roku / na czas nieokreślony.
§7
Strony ustalają następujące osoby do kontaktu przy realizacji porozumienia:
1) ze strony Gminy: ....................................., nr tel.: .................................................
adres e – mail: ....................................................
2) ze strony Partnera: ........................................................, nr tel.: .............................................
adres e – mail: ....................................................
§8
,,Partner” zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek we własnym zakresie, a z tytułu
realizacji postanowień niniejszego porozumienia Strony nie będą kierować wobec siebie żadnych
roszczeń finansowych.
§9
Partner jest uprawniony do rozwiązania Porozumienia i rezygnacji z udziału w Programie za 14dniowym okresem wypowiedzenia, złożonym Gminie w formie pisemnej. Z chwilą upływu w/w terminu
Partner traci status Partnera w Programie.

§ 10
Gmina jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania Porozumienia w przypadku naruszenia
przez ,,Partnera” postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1 Porozumienia, a w szczególności w
przypadku

udzielania użytkownikom Kart zniżek niższych niż wskazanych w Oświadczeniu lub

odmowie udzielania zniżek.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia, w szczególności w związku z aktualizacją treści
Oświadczenia Partnera wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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