
                                            POROZUMIENIE PARTNERSKIE

zawarte dnia …………. ...…w Chorzowie,  pomiędzy:

Miastem Chorzów – Miastem na Prawach Powiatu  ul. Rynek 1, NIP 627-273-38-08

reprezentowanym przez:

Panią Martę Jakubczyk -  Dyrektora Centrum Integracji  Międzypokoleniowej  

przy ul. Dąbrowskiego 7  w Chorzowie 

zwanym w dalszej części porozumienia: Miastem

a

…………………………………..

 reprezentowaną  przez:

…………………………….

zwanym w dalszej części porozumienia : Partnerem

łącznie zwani w dalszej części porozumienia : Stronami
                                                                       

                                                                    § 1

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udostępnienie  przez  Partnera  oferty  rabatowej

dla  uczestników  programu  Chorzów  60+,  określonej  szczegółowo  w  załączniku  nr  1

do niniejszej umowy (katalog programu), stanowiącym jej integralną część.

2. Miasto umieści ofertę Partnera w katalogu  na stronie internetowej w zakładce programu.

3.  Treść oferty rabatowej  i  adres Partnera oraz kontakt zostanie umieszczony na stronie

internetowej w katalogu programu.

4. Partner oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem programu Chorzów 60+ i zobowiązuje

się do jego przestrzegania.

5. Partner oświadcza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza obejmuje rabaty

na usługi ……………..

                                                                       § 2

Partner,  w zakresie  prowadzonej  przez siebie  działalności  gospodarczej  zobowiązuje  się

do udzielenia  rabatu w ramach programu Chorzów 60+ wszystkim podmiotom objętym



przedmiotowym  programem,  stosownie  do  postanowień  regulaminu,  o  którym  mowa

w § 1 ust. 4.

                                                                    § 3

Miasto  jest  uprawnione  do  zamieszczenia  nazwy   Partnera  we  wszelkich  materiałach

promocyjnych  związanych  z  realizacją  programu  Chorzów  60+,  na  co  Partner  wyraża

zgodę.

                                                               § 4

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  z  datą  podpisania  przez  Partnera  oraz  przez  Miasto,

na czas określony do dnia 31.03.2021 r.

                                                                § 5

Każdej  ze  Stron  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  z  zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia.

                                                                § 6

Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy wymagają  zawarcia  aneksu w formie pisemnej  pod

rygorem nieważności.

                                                                      § 7

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd

właściwy miejscowo dla Miasta.

                                                                 

                                                                  § 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                                                                           

                                                                        § 9

Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze Stron.



        

MIASTO                  PARTNER


