
     
 

 

 

Porozumienie w sprawie uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych 

 

realizowanych w ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych 

społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, umowa nr RPZP.04.05.00-32-A009/17-00 

 

zawarte w dniu ……………… r. w Karlinie pomiędzy: 

 

Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, 78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17 

zwanym dalej „Związkiem”,  

reprezentowanym przez 

Waldemara Miśko – Przewodniczącego Zarządu i 

Emilię Bury – Członka Zarządu  

a 

Gminą/Miastem ………… - Przedszkolem ………………. 

(nazwa i adres przedszkola) 

zwanym dalej „Przedszkolem”,  

reprezentowanym przez: 

……………………….. - Dyrektora Przedszkola. 

 

Na podstawie niniejszego Porozumienia, Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot Porozumienia 

1. Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych,                        

w których Przedszkole zobowiązuje się uczestniczyć w dniu……………………….. r. 

2. Warsztaty edukacyjne realizowane są w ramach projektu pn. „Łosoś i spółka – kształtowanie 

zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”, 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, umowa                    

nr RPZP.04.05.00-32-A009/17-00 na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

3. Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności 

biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi                          

i ekonomiczną wartością̨ ekosystemów. 

 

 



     
 

 

§ 2. Obowiązki stron porozumienia 

1. W ramach realizacji niniejszego Porozumienia, Związek zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia 1,5h warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla 25-osobowej grupy 

uczestników  zgłoszonej przez Przedszkole, w siedzibie Przedszkola. 

2) przekazania materiałów edukacyjnych tj. makiety ryb- 4 szt. oraz zestawu tablic- 3 szt; 

2. W ramach realizacji niniejszego Porozumienia, Przedszkole zobowiązuje się do: 

1) zebrania od rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgód na wykorzystanie wizerunku dzieci 

oraz zapoznania ich z klauzulą informacyjną oraz przekazania tych dokumentów Związkowi, 

2) dbania o powierzone materiały edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2., 

3) zapewnienia sali na warsztaty, opieki i udziału w warsztatach opiekunów przedszkolnych. 

 

§ 3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji Przedszkola z przeprowadzenia warsztatów, przedszkole zobowiązane jest 

poinformować o tym Związek co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem 

przeprowadzenia warsztatów.  

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Związek         Przedszkole  

            

                

 

 

 

 
(pieczątka przedszkola, podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 


