(Wzór)
Porozumienie nr …………
zawarte w dniu ……………………. w Katowicach
pomiędzy

Miastem Katowice w imieniu, którego działa Prezydent Miasta Katowice, z siedzibą w Katowicach
przy ul. Młyńskiej 4, którego reprezentują:
…………………………………………… - ………………………………
…………………………………………… - ………………………………
zwanym w dalszej części porozumienia „Organizatorem programu”
a:
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części porozumienia „Partnerem”
zwani Stroną lub Stronami
o następującej treści:
§1
Partner przystępuje się do realizacji – w okresie od dnia zawarcia niniejszego porozumienia do dnia
……………/ na czas nieokreślony* – programu „Nas Troje i więcej” skierowanego do rodzin
wielodzietnych, zastępczych oraz rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach, będących mieszkańcami miasta Katowice, w celu wspierania ww. rodzin, poprawę
warunków ich życia, zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin,
realizowanego przez samorząd miasta Katowice w ramach przyjętej uchwały nr VIII/145/15 Rady Miasta
Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas
Troje i więcej” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753 z późn. zm.).
§2
Partner wprowadza do swojej oferty następujące ulgi i rabaty dla posiadaczy imiennych kart programu „Nas
Troje i więcej” (której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia) - zwanych dalej
„posiadaczami karty”
- ...........................................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................................
- zwane dalej „ulgami i rabatami”.
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§3
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych ulg i zwolnień we własnym zakresie, a z tytułu
realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą kierować wobec siebie żadnych roszczeń
finansowych.
§4
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych posiadaczy karty zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych i niewykorzystywania tych danych do celów nie związanych bezpośrednio
z obsługą programu „Nas Troje i więcej”.
§5
Organizator programu dostarczy/udostępni materiały informacyjne w formie papierowej/elektronicznej
Partnerowi dotyczące programu „Nas Troje i więcej”, a Partner zobowiązuje się do udzielania informacji
o tym programie wszystkim zainteresowanym.
§6
Partner zobowiązuje się do składania Organizatorowi programu rocznego sprawozdania obejmującego
liczbę udzielonych ulg i rabatów – w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, zgodnie z wzorem
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.
§7
Organizator programu umieści na swojej stronie internetowej informacje o określonym w niniejszym
porozumieniu zaangażowaniu Partnera w program oraz dane teleadresowe Partnera, jego logo i informację
o posiadanej przez niego stronie internetowej wraz z adresem.

§8
Każdej ze Stron porozumienia przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez przekazanie drugiej Stronie
pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia.
§9
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie.
2. Ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Urzędu Miasta Katowice.
Porozumienie niniejsze zostało
po jednym dla każdej ze Stron.

Organizator programu

§11
sporządzone w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

Partner

Legenda:
* - do wyboru
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Załącznik nr 1 do porozumienia
Wzór karty „Nas Troje i więcej”
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Załącznik nr 2 do porozumienia
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(dokładna nazwa i adres Partnera)

…………………….., dnia …………………..

Wzór sprawozdania

1. Okres sprawozdawczy: od ……………….. do ………………….
2. Liczba dzieci/osób*, którym udzielono ulgi i rabaty w ramach programu „Nas Troje i więcej”: …………..

……………………………………
(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do składania ww. informacji)

* Wybrać odpowiednio
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