Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu 
„Karta dla młodych przedsiębiorców”

Porozumienie nr ….

Zawarte w dniu  ……………….  w Zawierciu pomiędzy Agencją Rozwoju Zawiercia z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Technologicznej 15, 42-400 Zawiercie, NIP 6492302683, zwanym dalej organizatorem reprezentowanym przez: 

Wojciecha Dziąbka – Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia,

a


………………………………………………………………..
(nazwa firmy, adres, nr NIP)

W imieniu którego działa:


………………………………………………………………..

Zwanego w dalszej części porozumienia Partnerem,
zawarto porozumienie o następującej treści:

W celu wspierania przedsiębiorczości  i pobudzenia aktywności mieszkańców Zawiercia w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zawierciu zawiera się porozumienie 
w ramach programu „Karta dla młodych przedsiębiorców” (zwanego dalej programem).

§1.
Partner przystępuje do realizacji Programu od dnia zawarcia niniejszego porozumienia na czas nieokreślony.

§2
Partner wprowadza do swojej oferty następujące ulgi:

…………………………………………………………………………………….

dla uczestników programu.

§3
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych uczestników programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z późn.zm.

§4
Organizator wyposaży partnera w materiały dotyczące programu, a partner zobowiązuje się do umieszczenia informacji o programie na stronie internetowej, materiałach informacyjno-promocyjnych oraz do udzielania informacji o programie wszystkim zainteresowanym.
§5
Organizator umieści na stronie internetowej oraz Facebooku Agencji Rozwoju Zawiercia informacje
o określonym w niniejszym porozumieniu zaangażowaniu partnera w programie.

§6
Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić po dwustronnym uzgodnieniu lub z miesięcznym wypowiedzeniem jednej ze stron przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§7
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji niniejszego porozumienia, a dotyczące objętego ulgą produktu/usługi winny być kierowane bezpośrednio do partnera.

§10
Ewentualne spory, które mogą wynikać z niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

§11
Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla organizatora, a jeden dla partnera.



Organizator          								Partner
 





