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POROZUMIENIE NR........................
w sprawie udziału w Programie „Bardzka Karta Seniora”
zawarte w dniu …............................w Bardzie
pomiędzy
Gminą Bardo z siedzibą w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo – …............................................
zwaną dalej Gminą
a
…..................................................................................................................................................,
z siedzibą......................................................................................................................................
reprezentowanym przez ….............................................................................................
zwanym dalej Partnerem
§1
Niniejszym Porozumieniem, Partner włącza się do udziału w realizację Programu „Bardzka
Karta Seniora” na rzecz seniorów z Gminy Bardo.
§2
1. Partner zobowiązuje się udostępnić posiadaczom Karty Programu „Bardzka Karta
Seniora”, zwanej dalej Kartą, usługi/towary na warunkach preferencyjnych, w
następującym zakresie i wymiarze:
1)......................................
2).......................................
3).........................................
2. Ulgi, zniżki i rabaty, o których mowa w ust.1 będą realizowane w placówce/kach
Partnera w .......................................................................................................................
przy ul. ….........................................................................................................................
3. W miejscu prowadzenia przez Partnera działalności, zostaną oznakowane w sposób
widoczny informacje z logo Programu o honorowaniu Karty.
4. Partner zobowiązuje się w uzgodnieniu z Gminą wprowadzić przynajmniej jedno
udogodnienie służące seniorom, które będzie oznaczone w sposób widoczny na terenie
prowadzenia działalności.
§3
1. Gmina, w ramach akcji promocyjnej, jest upoważniona do informowania
w materiałach informacyjnych i na stronie internetowej o podjętym przez Partnera
zobowiązaniu, o którym mowa w §2.
2. Partner ma prawo we własnym zakresie informować o przyjętym zobowiązaniu
w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w miejscu prowadzenia działalności.
§4
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§5
1. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków.
2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia, strony nie będą wnosić
wobec siebie żadnych roszczeń finansowych.

§6
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem
2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, w drodze pisemnego oświadczenia.
2. Prawo używania przez Partnera logo Programu wygasa z dniem upływu okresu
wypowiedzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 dokonanego przez którąkolwiek ze stron.
§7
Każda zmiana warunków Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.
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