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Porozumienie w sprawie uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych w ramach realizacji 

projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie  

 

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 

Marka Zawadzkiego - Członka Zarządu 

a 

……………………………………………………………………………………………… zwaną 

dalej „Szkołą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………-  Dyrektora  

 

 

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

 

§ 1.  Przedmiot porozumienia  

1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad realizacji i finansowania poprzez strony 

porozumienia projektu pn.  „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów 

edukacyjnych” , którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

2. Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu wszystkich województw  

poprzez uczestnictwo w warsztatach  mających na celu przeprowadzenie programu w zakresie 

aktywnej edukacji ekologicznej o szkodliwości niskiej emisji.   
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§ 2. Obowiązki stron porozumienia 
 

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

1. Organizacji warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży  

zgłoszonej przez Szkołę uczestniczącą w projekcie. 

2. Zapewnienia bezpłatnego wyżywienia dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 4 opiekunów 

zgłoszonych przez  Szkołę w terminie określonym w programie pobytu. 

3. Zapewnienia bezpłatnego noclegu dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 4 opiekunów 

zgłoszonych przez Szkołę w terminie określonym w programie pobytu. 

4. Sfinansowania w 100 % kosztów transportu uczestników warsztatów edukacyjnych i ich 

opiekunów do Biogazowi w Grzmiącej, Składowisko Odpadów w Wardyniu Górnym oraz 

Drawskiego Parku Krajobrazowego.  

5. Przekazania nieodpłatnie na rzecz szkoły biorącej udział w projekcie zestawu do badania 

powietrza.  

6. Przekazania nieodpłatnie na rzecz uczestników materiałów promujących projekt. 

 

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

1. Sfinansowania kosztów transportu uczestników i ich opiekunów do i z Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Lipiu (gm. Rąbino, woj. zachodniopomorskie). 

2. Ubezpieczenia uczestników warsztatów na czas ich trwania, uwzględniając wyjazd do Biogazowi w 

Grzmiącej, Składowisko Odpadów w Wardyniu Górnym oraz Drawskiego Parku 

Krajobrazowego.  

3. Zapewnienia przyjazdu  pełnej grupy uczestników (40 uczniów + 4 nauczycieli). 

4. Udziału w konkursie ekologicznym, którego przedmiotem będzie opracowanie długofalowego i 

ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza. Wyniki przeprowadzonych badań umieszczone 

będą na portalu projektu.  

5.  Przestrzegania Regulaminu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. 

6. Dbania o powierzony w celach edukacyjnych, sprzęt należący do Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Lipiu.  
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7. W przypadku wyrządzenia szkody, zniszczenia bądź uszkodzenia sprzętu bądź wyposażenia 

należącego do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Szkoła zobowiązuje się do pokrycia 

strat z tym związanych. 

 

§ 3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji Szkoły z przyjazdu okres wypowiedzenia wynosi 3 tygodnie.  

3. Rezygnacja zgłoszona w krótszym terminie może skutkować wystąpieniem Związku o zwrot 

kosztów poniesionych na przygotowanie warsztatów. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

Niniejsze Porozumienie wiąże strony od dnia jego podpisania. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

           Związek                 Szkoła 

 

 
 


