POROZUMIENIE PARTNERSKIE
W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”
zawarte w dniu 01.09.2017 r. pomiędzy :

Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym z siedzibą w Łodzi, wpisanym pod numerem KRS
000001305 do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, adres: ul. Żeromskiego
115; 90-542 Łódź, NIP: 725-10-87-580, REGON: 470963007, reprezentowanym przez :
- Sekretarza Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego - Mariusza Kuświka, zwanym dalej
„Koordynatorem Wojewódzkim”,
a:
Nazwa szkoły; adres; imię i nazwisko osoby reprezentującej; stanowisko.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Partnerem.

Zamierzeniem niniejszego porozumienia partnerskiego jest wspólna realizacja Programu
„Szkolny Klub Sportowy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
realizowanego w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży oraz przez Samorządy Terytorialne.
§1
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół
dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 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
Zadanie - prowadzenie zajęć sportowych realizowane będzie w okresie:
 od 01.09.2017r. do 29.12.2017r.
§3
Partner zobowiązuje się do :
a) Nieodpłatnego zapewnienia obiektu sportowego celem przeprowadzenia zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dwa razy tygodniu po 60 minut wg wyceny 28
godzin x 30,00 zł. = 840,00 zł na każdą grupę.
b) Nieodpłatnego zapewnienia sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „SKS”.
c) Potwierdzenia realizacji zajęć na dzienniku nauczyciela.
d) Umożliwienia promocji Programu na terenie obiektu sportowego.
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§4
Koordynator Wojewódzki zobowiązuje się do:
a) Pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczyciela tj. 28 jednostek * 40zł brutto (płatne ze
środków MSIT) = 1120,00 zł brutto.
b) Zapewnienia ubezpieczenia uczestników NNW ze oraz jego obsługę.
c) Nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją Projektu.
d) Koordynowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych.
e) Wsparcie koordynatora ogólnopolskiego w ramach ewaluacji i promocji Projektu.
§5
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszym porozumieniem
wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą
w formie pisemnej.
§6
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia
Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Partnera sądu
powszechnego.
§7
W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, a także
przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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