POROZUMIENIE PARTNERSKIE nr ……………./2020.
W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU PN. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”
zawarte w dniu 02.01.2020r. pomiędzy:
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Szczecinie, wpisanym pod numerem KRS 0000083699
do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, adres: ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin,
NIP 852-11-58-937, REGON 810662665, reprezentowanym przez Wiceprzewodniczącego / urzędującego WSZS
w Szczecinie - Marcina Kuduka,
zwanym dalej „Operatorem Wojewódzkim”,
a:
Nazwa szkoły; adres; imię i nazwisko osoby reprezentującej; stanowisko.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Partnerem”.
Imię i nazwisko nauczyciela/li prowadzącego/ych zajęcia SKS:

1 gr.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 gr.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 gr.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zamierzeniem niniejszego porozumienia partnerskiego jest wspólna realizacja Programu „Szkolny Klub
Sportowy”, który został ogłoszony decyzją nr 39 Ministra Sportu z dnia 24 października 2019r. (dalej „decyzja”)
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży oraz przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Samorządy Terytorialne.
§1
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci
i młodzieży – szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność
fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego w danej szkole.
§2
Partner zobowiązuje się do :
1. Wspierania Operatora Wojewódzkiego w realizacji Programu SKS.
2. Nieodpłatne udostępnienia pomieszczeń, obiektów sportowych i sprzętu sportowego niezbędnego
do prowadzenia zajęć sportowych dla uczestników Programu SKS.
3. Pomieszczenia, obiekty sportowe i sprzęt sportowy będą udostępniane nie rzadziej niż dwa razy
w tygodniu przez czas nie krótszy niż 60 minut na każde zajęcia i dla każdej z grup SKS – zgodnie
z ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia harmonogramem zajęć SKS.
4. Partner zobowiązany jest po upływie każdego miesiąca kalendarzowego trwania Programu SKS potwierdzić
wykorzystanie wskazanych w ust. 2 pomieszczeń, obiektów sportowych i sprzętu sportowego zgodnie
ze wskazanym w niniejszym Porozumieniu celami. Potwierdzenie powinno zostać dokonane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania partnera lub przez inną osobę do tego umocowaną do 5 dnia każdego
miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia, za które potwierdzenie powinno być dokonane do 18.12.2020r.
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5.

Partner zobowiązany jest do poinformowania Operatora Wojewódzkiego w przypadku, gdyby
udostępnione przez niego pomieszczenia, obiekty sportowe lub sprzęt nie były wykorzystywane zgodnie
z celami wskazanymi w niniejszym Porozumieniu lub też były wykorzystywane w sposób sprzeczny
z niniejszym Porozumieniem w szczególności, gdyby pomieszczenia, obiekty sportowe lub sprzęt były
wykorzystywane w wymiarze mniejszym niż wynikający z harmonogramu zajęć SKS, o którym mowa
w ust. 3 powyżej.
6. Partner umożliwi również promocję i informowanie o Programie SKS na terenie obiektu gdzie będą
odbywały się zajęcia SKS m.in. poprzez wywieszenie plakatów informacyjnych.
7. Partner dopuszcza również w ramach realizacji celów Programu SKS oraz nadzoru nad ich wykonaniem
przeprowadzanie wizytacji zajęć SKS na terenie pomieszczeń i obiektów, o których mowa w § 2 ust. 3
Porozumienia. Wizytacje te mogą być prowadzone przez Operatora Wojewódzkiego i Operatora Krajowego
Programu SKS, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 i 2 Decyzji MS oraz osoby przez nich upoważnione.
§4
Obowiązki Operatora Wojewódzkiego Programu SKS zostały określone w decyzji numer 39 Ministra Sportu
z dnia 24 października 2019r.
§5
1. Strony dołożą wszelkich starań aby idee promowane w ramach Programu SKS dotarły do możliwie
szerokiego kręgu odbiorców.
2. Strony będą realizować swoje działania z najwyższą starannością biorąc pod uwagę dobro Programu SKS.
3. Strony w ramach partnerstwa będą współpracować dla osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji
Programu SKS.
4. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednie zasoby i wiedzę do realizacji Programu SKS i będą działać
zgodnie z najlepszymi dostępnymi praktykami w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą.
5. Strony ustalają, że będą dążyć do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych w trybie roboczym, w ramach
konsultacji w celu zapewnienia jak najwyższej jakości i efektywności wspólnie realizowanym działaniom.
6. Strony Porozumienia ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania za szkody
poniesione przez Strony lub ich personel powstałe na skutek czynności związanych z realizacją
Porozumienia z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
7. Strony będą wzajemnie brały pod uwagę swoje interesy oraz będą powiadamiały się o wszelkich
okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania postanowień niniejszego Porozumienia.
§6
Postanowienia końcowe:
1. Porozumienie jest zawarta na okres trwania Programu SKS tj. na okres od dnia 02.01.2020r.
do dnia 15.12.2020r.
2. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące powstać z tytułu realizacji przedmiotowego Porozumienia Strony będą rozwiązywać
w sposób polubowny, a w przypadku ich niepowodzenia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................
Partner

.......................................................................
Koordynator Wojewódzki
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