Załącznik nr 16
UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w …………………… dnia ……………………… roku
pomiędzy:
………………………….....................................................................
z siedzibą w …………………………, ul. ………………………....,
reprezentowanym przez …………………………………………....,
zwanym dalej „Beneficjentem”
a
…………………………....................................................................
z siedzibą w …………………………, ul. ………………………...,
reprezentowanym przez ……………………………………..……..,
zwanym dalej „Partnerem”,
zwanymi dalej „Stronami”,
zwana dalej „Umową”.
§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach
realizacji zadań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz promocję gminy
...................................................... jak i Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „Leliwa”.

§2
Okres obowiązywania Umowy

1.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ......................................……
§3
Obowiązki stron

1.

2.

3.

Partner zobowiązuje się do współpracy przy organizacji następujących imprez zaproponowanych przez
Beneficjenta:
a) ....................................... (nazwa imprezy) - ........................................... (data imprezy).
b) ....................................... (nazwa imprezy) - ........................................... (data imprezy).
c) ....................................... (nazwa imprezy) – termin zostanie ustalony w trybie roboczym
d) innych imprez nie zgłoszonych przez Beneficjenta a realizujących treść § 1 Umowy
Współpraca Partnera przy organizacji ww. imprez będzie polegała na wyznaczeniu osób prowadzących
i zamykających grupy rowerowe, wydzieleniu lotnych grup do kierowania ruchem drogowym na
newralgicznych skrzyżowaniach oraz przeprowadzeniu rekonesansu tras ww. imprez.
Beneficjent zobowiązuje się do powiadomienia KPP w ...................... (siedziba Komendy) o trasie rajdu
i jej terminie wraz z czasem rozpoczęcia i zakończenia rajdu, ustalenia zabezpieczenia medycznego rajdu,
powiadomienia Starostwa Powiatowego Przeworska o utrudnieniach w ruchu drogowym na planowanej
trasie kolumny marszowej rajdu, udzielenia instruktażu dla uczestników rajdu w zakresie bezpieczeństwa
i zasad obowiązujących podczas poruszania się kolumny marszowej oraz podstawowych zasad związanych
z przepisami ruchu drogowego.
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4)

5)
6)

Partner zobowiązuje się do poczynienia niezbędnych kroków mających na celu wpisanie PKTR „Leliwa”
do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do ...............…. (można określić do końca trwania umowy,
do końca .............. roku).
Beneficjent zobowiązuje się do wspierania finansowo Partnera poprzez comiesięczne wpłaty pienężne na
konto Partnera w wysokości ………… zł (słownie ................ zł ..../100).
Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania Strony przeciwnej o wystąpieniu trudności
w realizacji zapisów Umowy.
§4
Prawa stron

1.
2.

Każda ze Stron ma prawo do zgłaszania swoich postulatów, pomysłów, uwag dotyczących przedsięwzięć
określonych w § 1 Umowy.
Każda ze Stron ma prawo zwołać posiedzenie robocze w celu omówienia bieżących kwestii związanych
z realizacją Umowy.

§5
Brak wypełniania obowiązków
1.
2.

3.

W przypadku, gdy jedna ze Stron nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
przeciwna Strona może wypowiedzieć Umowę
W przypadku, gdy niewypełnienie przez Partnera obowiązków związanych z realizacją Umowy
spowodowało konsekwencje finansowe, Beneficjent może zażądać zwrotu środków przekazanych
Partnerowi oraz dochodzić odszkodowania w wysokości powstałej szkody.
W przypadku, gdy Beneficjent nie zrealizuje co najmniej ……… następujących po sobie wpłat na konto
Partnera, tenże jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

§6
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, w tym załączników stanowiących jej integralną część wymagają
sporządzenia aneksu w formie pisemnej podpisanego przez wszystkie Strony.

2.

Umowę sporządzono w …… egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

W imieniu Beneficjenta:

W imieniu Partnera:

………………………….

………………………

[imię, nazwisko, funkcja]

[imię, nazwisko, funkcja]
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