Załącznik nr 3
do Regulaminu wydawania i użytkowania
Karty Seniora Województwa Łódzkiego

Ramowy Wzór Porozumienia
Porozumienie nr ……………………

Zawarte w dniu ….................... pomiędzy:

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, zwanym
dalej „Województwem” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….

a
……………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ……………………………………….. ul. ………………………………..,
zwanym dalej „Partnerem”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………..,
w sprawie współpracy w ramach programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”.

§1
Na mocy niniejszego porozumienia „Partner” włącza się do przedsięwzięcia określonego
w Uchwale nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października
2017 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych
w województwie łódzkim pn. „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” oraz w Regulaminie
wydawania i użytkowania Karty Seniora Województwa Łódzkiego, wprowadzonym przez
Zarząd Województwa Łódzkiego.

§2
Realizując §1 porozumienia „Partner” umożliwi korzystanie przez seniorów, posiadających
kartę programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” z ulg/zniżek i uprawnień,
określonych w załączniku do porozumienia.

§3
„Partner” wskazuje, że ulgi/zniżki, o których mowa w § 2, będą realizowane w jego
placówce/kach:
w …………………..… przy ul. …………………………………………….
lub sklepach internetowych……………………………………………….

§4
„Województwo” w ramach akcji informacyjnej jest upoważnione do przedstawienia
podjętego zobowiązania, o którym mowa w § 2 i § 3, w materiałach informacyjnych
i na prowadzonej przez siebie stronie internetowej.

§5
Prawa i obowiązki „Województwa” wynikające z porozumienia wykonuje Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

§6
„Partner” jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o udziale
w programie i stosowaniu w miejscu o którym mowa w § 3 ulg/zniżek. Ponadto Partner ma
prawo posługiwania się powyższymi informacjami we własnych materiałach
promocyjno – informacyjnych.
§7
Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania i jest zawarte na czas nieokreślony.

§8
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków,
a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą wnosić wobec
siebie żadnych roszczeń finansowych.
§9
Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 10
O proponowanych zmianach miejsca i kosztów świadczonych ulg/zniżek „Partner”
zobowiązany jest poinformować drogą mailową na adres: kartaseniora@rcpslodz.pl,
celem umożliwienia przygotowania aneksu do umowy.

§ 11
Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem
2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie wymaga doręczenia drugiej stronie
pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu porozumienia.

§ 12
Porozumienia sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Województwa
i jeden dla Partnera.

……………………..…
"Partner"

……………………………
"Województwo"

