POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach programu Twoja Szkoła
NR .……/VI/2016
Zawarte we Wrocławiu w dniu ……………………… roku pomiędzy:

Fundacją ROSA z siedzibą przy ul. Ołtaszyńskiej 7 we Wrocławiu (kod pocztowy 53-010), zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 7732322126,
reprezentowaną przez Adama Bogacza - Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Fundacją,
a
………………………………………………………………………….….. - organem prowadzącym dla Partnera,
tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowane…… przez ………………………………………………………… – Dyrektora
(pełnomocnictwo nr……………….………………… z dnia………………….. ),
łącznie zwanymi Stronami.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w ramach
prowadzonego przez Fundację programu Twoja Szkoła, zwanym dalej Programem.
§2
Zobowiązania Fundacji
1. Fundacja zobowiązuje się objąć Partnera Programem, którego regulamin zwany dalej Regulaminem
zawiera zasady i cele programu Twoja Szkoła (załącznik do niniejszego Porozumienia).
2. Fundacja zobowiązuje się wywiązać ze wszystkich warunków Regulaminu.
3. Fundacja nadaje Partnerowi numer kodowy ID: ……………….
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§3
Zobowiązania Partnera
Partner zobowiązuje się do przystąpienia do Programu i stosowania Regulaminu.
Partner zobowiązuje się prowadzić we własnym zakresie działania promocyjne, które będą miały za
cel wysoką efektywność Programu u Partnera.
Partner przyjmuje do wiadomości, ze darmowe wersje elektroniczne Materiałów Promocyjnych znajdują się na stronie internetowej Fundacji, prowadzonej pod adresem www.fundacjarosa.pl .
Partner w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia posiada prawo do nieodpłatnej dystrybucji i powielania Materiałów Promocyjnych oraz posługiwania się logo i nazwą Fundacji, w sposób nie
godzący w jej dobre imię.
Partner w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia posiada prawo do umieszczenia na swojej stronie internetowej (w przypadku jej posiadania) elektronicznego bannera promującego Program
z hiper łączem prowadzącym do strony internetowej Fundacji.
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6. Partner zobowiązuje się do współpracy z Fundacją w zakresie realizacji Programu.
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§4
Przekazywanie pomocy
Fundacje zobowiązuje się do przekazania Partnerowi kwoty pieniężnej lub sfinansowania pomocy
rzeczowej zwanych dalej Pomocą zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
Partner ma prawo uzyskać Pomoc na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu zawartych
w nim wymogów.
§5
Czas trwanie umowy
Strony postanawiają, że Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
Strony postanawiają, że każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§6
Postanowienia końcowe
Spory powstałe pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszego Porozumienia będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem
zmian Regulaminu, które dokonywane są na podstawie postanowień Regulaminu.
Strony upoważniają się wzajemnie do rozpowszechniania informacji o współpracy pomiędzy Stronami.

Fundacja

………………………………..

Partner

………………………………..
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