
 
 

POROZUMIENIE  

 
zawarte w dniu ……………………………….. pomiędzy Gminą Miejską K ętrzyn z siedzibą               
w  K ętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 
Kętrzyn – Krzysztofa Hećmana, zwanego dalej „Organizatorem” 

 
a  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….… z siedzibą               
w ………………………. ul. ……………………………………………………………………… reprezentowaną przez:  
………………………………………………...........- zwaną dalej „Partnerem”   
w sprawie wspierania i pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach „Kętrzyńskiej Karty 
Rodziny 3+” realizowanej na terenie Miasta Kętrzyn. 

 
§1. 

Niniejszym porozumieniem „Partner” wyraża chęć w łączenia się do przedsięwzięcia 
określonego w uchwale Nr XVIII/125/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 
2015 r. w  sprawie „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”. 
 

§2. 
Realizując wskazaną w § 1 Uchwałę „Partner” umożliwi korzystanie przez osoby upraw-
nione, posiadające Kętrzyńską Kartę Rodziny 3+ ze zniżek, bonifikat, ulg na swe usługi 
bądź towary t.j.: 
 

- z ………………. % zniżki w zakupie ……………………………………………………………………………………..… 
- z …………….… % zniżki w zakupie …………………………………………………………………………………..….. 
- z …………….… % zniżki w zakupie …………………………………………………………………………………..….. 
w placówce/kach……………………………………………………………………………………..……………………………. 
przy ul. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. „Partner” zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków,           
a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą rościć wobec 
siebie żadnych roszczeń finansowych. 
 

§3. 
1.  „Organizator” realizując w/w Uchwałę w ramach promocji przekaże logo Kętrzyńskiej 

Karty Rodziny 3+ w formach i rozmiarach uzgodnionych z „Partnerem”. 
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2.  „Partner” będzie mógł umieszczać logo oraz informację o udziale w Programie  

„Kętrzyńska Karta Rodziny 3+” we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach 

reklamowych i stronie internetowej, a także w miejscach prowadzenia działalności. 

§4. 
 

„Organizator” w ramach promocji przedstawi zobowiązanie podjęte przez „Partnera” oraz 
logo firmy „Partnera”  w materia łach informacyjnych dotyczących „Kętrzyńskiej Karty 
Rodziny 3+” i na prowadzonej przez siebie stronie internetowej. 

 

§5. 
Każda ze stron może odstąpić od porozumienia z zachowaniem dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia, poprzez przekazanie drugiej strony pisemnego oświadczenia o odstąpie-
niu od porozumienia. 

§6.  

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.  

    §7.  

Porozumienie zawiera się na okres od …………………….. do ………………….. roku/na czas 
nieokreślony.  

 
 

     „Partner”                       „Organizator”  
 

  ………………….               ……….……………….  
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