Załącznik nr 4 do Regulaminu Słupskiej Karty Mieszkańca
- WZÓR-

Porozumienie w sprawie przystąpienia do Programu Słupskiej Karty
Mieszkańca
zawarte w dniu ............................roku
Pomiędzy :
Miastem Słupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839 100 55 07 reprezentowanym
przez .........................................., zwanym dalej " Miastem,,
a.......................................,, reprezentowanym przez (adrestel/mail,NIP) zwanym dalej "Partnerem".
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/553/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia Programu Słupska Karta Mieszkańca (Dz. U.z 2021 r. Poz.794,803) mając
na uwadze złożoną przez Partnera Deklarację przystąpienia do Programu Słupskiej Karty
Mieszkańca, Strony zawierają niniejsze Porozumienie.
§ 1.
1. Porozumienie zawiera sie w celu realizacji przez Strony programu pn. Słupska Karta
Mieszkańca, zwanego dalej "Programem",
2. Partner oświadcza, że są mu znane przepisy regulujące realizację Programu, w tym
w szczególności treść Uchwały XXXV/553/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
29 września 2021 roku i w pełni je akceptuje.
§ 2.
Miasto w ramach współpracy z Partnerem zobowiązuje się do :
1. Zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Słupskiej Karty Mieszkańca w mediach
społecznościowych i innych nośnikach, z których Miasto korzysta, materiałach
informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu, niezwłocznie po zawarciu
Porozumienia, informacji o Partnerze, oferowanych przez Pertnera zniżkach, ulgach,
preferencjach lub uprawnieniach w ramach Programu, logo Partnera, danych
teleadresowych oraz innych informacji i materiałów przekazanych przez Partnera i
zaakceptowanych przez Miasto. Partner wyraża na to zgodę, w tym na przekazanie przez
Miasto loga Partnera oraz innych informacji i materiałów o Partnerze, o których mowa w
niniejszym ustępie, innym podmiotom wykonującym na zlecenie Miasta materiały i
działania promocyjne wyłącznie celem prawidłowej realizacji przedmiotu Porozumienia
(niewyłączna licencja z sublicencją na czas obowiązymania Porozumienia, bez ograniczeń
terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
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2. Przekazania Partnerowi, niezwłocznie po zawarciu Porozumienia, odpowiedniej liczby
naklejek informujących o honorowaniu Karty.
3. Udostępnienia Partnerowi aplikacji do obsługi Słupskiej Karty Mieszkańca w postaci
dedykowanego panelu w celu odczytywania ważności statusu Karty.
4. Zapewnienia przedstawicielom Partnera profesjonalnego szkolenia z zakresu obsługi
aplikacji Słupskiej Karty Mieszkańca.
§ 3.
Partner przystępując do realizacji Programu zobowiązuje się w szczególności do :
1. Posiadania przez cały okres trwania Porozumienia urządzenia mobilnego z funkcją NFC,
kartą SIM oraz dostępem do internetu lub komputera z dostępem do internetu,
umożliwiającego weryfikację statusu Karty i utrzymywania go w stanie gotowości
w miejscu, w którym odbywa się płatność za usługi lub towary oferowane przez Partnera.
2. Udzielania posiadaczom Słupskiej Karty Mieszkańca zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do Porozumienia i będącą jego integralną częścią,
3. Realizacji oferty z poszanowaniem zasad rzetelności według najwyższych standardów
jakokości, kompetencji zawodowej i etycznej.
4. Zamieszczenia na stronie internetowej Partnera informacji uzgodnionych z Miastem
dotyczących realizacji Programu oraz linku do strony internetowej Słupskiej Karty
Mieszkańca.
5. Oznakowania naklejką/ami lokalu/li, punktu, w którym ralizowany jest Program,
w widocznym miejscu, informacji o honorowaniu i mozliwości realizacji Słupskiej Karty
Mieszkańca.
6. Partner, niezwłocznie po zawarciu Porozumienia, prześle na adres wip@um.slupsk.pl
informacje i materiały, o których mowa w § 2. pkt. 2 celem ich zamieszczenia przez Miasto
na stronie internetowej Słupskiej Karty Mieszkańca.
§ 4.
1. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec podmiotów i osób trzecich za szkody
powstałe w związku z realizacją niniejszego Porozumienia, w tym, gdy udostępnione pezez
niego logo lub inne materiały informacyjno-promocyjne bedą niezgodne z obowiązującymi
przepisami prawa lub będą naruszały prawa podmiotów lub osób trzecich,w szczególności
majątkowe lub osobiste prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności intelektualnej,
dobra osobiste lub dane osobowe.
2. Partner zobowiązuje się zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłoszone przez podmioty lub
osoby trzecie oraz zwolnić Miasto z obowiązku zaspokojenia uzasadnionych roszczeń, jak
również zwróci Miastu w pełnej wyskości wraz z ustawowymi odsetkami koszty poniesione
przez Miasto w związku z opisanymi powyżej naruszeniami lub nieprawidłościami.
§ 5.
1. Koszty związane z zawarciem i realizacją Porozumienia każda ze stron ponosi we własnym
zakresie.
2. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją oferty Partnera nie są finansowane przez
Miasto.
3. Każda ze Stron Porozumienia realizuje swoje obowiązki we własnym zakresie, na własne
ryzyko i na własny koszt.
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§ 6.
Postanowienia niniejszego Porozumienia nie stanowią przeszkody dla samodzielnej realizacji przez
Strony innych projektów lub do ich realiazacji we współpracy z innymi podmiotami.
§ 7.
Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, licząc od dnia jego podpisania przez obie
Strony.
§ 8.
Każda ze stron może odstąpić od realizacji Porozumienia, pisemnie, z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 9.
Osobami reprezentującymi Strony przy realizacji Porozumienia są :
1. Ze strony Miasta ............................................. tel. ...................,mail .............................................
2. Ze strony Partnera ....................................................... tel. ....................... mail..............................
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej
zgody obu Stron.
§ 11.
Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Porozumienia Strony bedą starały się rozwiązać
polubownie a w przypadku braku rozwiązania polubownego spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie przez właściwy ze wględu na siedzibę Miasta sąd powszechny.
§ 12.
W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.
§ 13.
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Załącznik :
1. Oferta Partnera
2. Deklaracja przystępnia do Programu Słupskiej Karty Mieszkańca
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