POROZUMIENIE-UMOWA

W ramach

dla TWOJEJ
Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii
zawarta w dniu _______________ 201__ roku pomiędzy:
1. Stowarzyszeniem PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie przy
ul. Gwintowej 3, reprezentowanym przez Marka Kudacha SP – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej ”Stowarzyszeniem”
a
2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________, reprezentowaną/reprezentowanym przez
_______________________________, zwaną/zwanym dalej ”Partnerem”,
zwanymi dalej ”Stronami”.

§
Oświadczenia Stron
1. Stowarzyszenie niniejszym oświadcza, że:
a) jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.
st. w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000124134 i jest w stanie wykonać
zobowiązania wynikające z niniejszej Porozumienia-Umowy.
2. Partner niniejszym oświadcza, że:
a) jest w stanie wykonać zobowiązania wynikające z niniejszego Porozumienia-Umowy.

§
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszego Porozumienia-Umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy
Stronami w związku z przeprowadzaną przez Stowarzyszenie akcją ”1% dla Twojej
szkoły/świetlicy/klubu/parafii” zwaną dalej Akcją.
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§
Zobowiązania Stowarzyszenia przy realizowaniu Akcji
1. Stowarzyszenie zobowiązuje się objąć Partnera Akcją, której regulamin zwany dalej
Regulaminem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia-Umowy.
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się wywiązać ze wszelkich warunków Regulaminu Akcji.
3. Stowarzyszenie deklaruje w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem-Umową
udostępnić na żądanie Partnera dokumentację księgową (wyłącznie bezpośrednio w
siedzibie Stowarzyszenia) dotyczącą wpłat dokonanych z tytułu Akcji.
§
Zobowiązania Partnera przy realizowaniu Akcji
1. Partner zobowiązuje się do przystąpienia do Akcji i stosowania się do Regulaminu Akcji.
2. Partner zobowiązuje się prowadzić działania we własnym zakresie (w szczególności
z zakresu informacji osób trzecich o Akcji), które będą miały za cel wysoką efektywność
Akcji u Partnera.
§
Warunki współpracy w ramach przekazywania pomocy rzeczowej wynikającej z Akcji
1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do rozliczenia z Partnerem na zasadach określonych
w Regulaminie.
§
Czas trwania Umowy
1. Strony postanawiają, że Porozumienie-Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Jeśli Strony nie rozwiążą niniejszej umowy uznaje się, że jej warunki obowiązują
w kolejnych latach prowadzonej przez Stowarzyszenie Akcji.
3. Strony postanawiają, że każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie-Umowę
z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Porozumienia-Umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Porozumienie-Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia-Umowy jak i jego wypowiedzenia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Stowarzyszenie

_________________

Partner

__________________

Marek Kudach SP
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