Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Wzór umowy
Umowa o współpracy Nr ………/2017
W dniu ……………… 2017 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie,
ul. Plac Jana Pawła II 1, zwaną dalej „Gminą” - reprezentowaną przez Pana Piotra Grzymowicza – Prezydenta
Olsztyna
a …………… z siedzibą w … przy ul. ……, reprezentowanym przez: ………………, zwaną dalej „Partnerem”
w sprawie współpracy w ramach programu „Duża Rodzina z Olsztyna” zawarto umowę następującej treści:
§1
Niniejszą umową „Partner” zgłasza swój udział w przedsięwzięciu określonym w uchwale
Nr XXXVII/634/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie
Miasta Olsztyna programu „Duża Rodzina z Olsztyna”
§2
Realizując § 1 umowy „Partner” umożliwi korzystanie przez osoby posiadające Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny
wydaną przez Urząd Miasta Olsztyna z …… rabatu na …………………………………………..
§3
„Partner” oświadcza, że zniżki, o których mowa w § 2 będą obowiązywały w jego placówce w ………... przy
ul. ………………, a ponadto, dodatkowo umieści w widocznym miejscu w swojej placówce materiały
informacyjne dotyczące programu „Duża Rodzina z Olsztyna” dostarczone przez Gminę.
§4
Informacje o rodzaju i wysokości zniżek udzielanych przez „Partnera” zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.duzarodzina.olsztyn.eu.
§5
„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 „Duża Rodzina z Olsztyna”.
§6
„Partner” ma prawo umieszczać informacje o swym uczestnictwie w programie „Duża Rodzina z Olsztyna”,
w tym na temat udzielanych zniżek/ulg we własnych materiałach promocyjno – reklamowych, a także
w miejscach prowadzenia działalności.
§7
Umowę zawiera się na okres od dnia …………………… do dnia / na czas nieokreślony.
§8
Partner
zobowiązuje
się
do
finansowania
udzielonych
zniżek
we
własnym
zakresie,
a z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy strony nie będą kierować wobec siebie żadnych roszczeń
finansowych.
§9
Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez
przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
§ 10
Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

