POROZUMIENIE Nr ………….
Zawarte w dniu ……………………………… r. w Goleniowie pomi dzy:
1. Gmin Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, numer NIP 856-00-08-981, REGON:
811684367, zwan dalej „Korzystaj cym”, reprezentowan przez: Burmistrza Gminy Goleniów
– Pana Roberta Krupowicza,
a,
2. ……………………………………………………………………………………………., zameldowan /ym pod adresem
………………………………………………………………; PESEL: ………………………………………………,
zwan /ym dalej „Opiekunem” - opiekunem prawnym
……………………………………………………………., PESEL: …………………………………….., zwanej/go dalej
„Wolontariuszem”

§ 1. Niniejsze porozumienie okre la wzajemne prawa i obowi zki stron zwi zane z akcj promocyjn
„Goleniów is coool”, zwan dalej „Akcj ”.
§ 2. 1. Celem Akcji jest promocja Gminy Goleniów oraz podniesienie bezpiecze stwa dzieci w ruchu
drogowym.
2. Akcja trwa przez ca y rok szkolny 2018/2019.
§ 3. Opiekun o wiadcza, e:
1. Wolontariusz jest zameldowanym na sta e na terenie Gminy Goleniów uczniem jednej
z nast puj cych szkó dziennych: podstawowej*, gimnazjum*, liceum*, technikum*, zasadniczej
szko y zawodowej* lub szko y bran owej* po onej poza Gmin Goleniów, tj. (wymieni nazw
szko y
i
adres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wolontariusz jest zameldowanym na sta e na terenie Gminy Goleniów uczniem jednej
z nast puj cych szkó dziennych: liceum*, technikum*, zasadniczej szko y zawodowej* lub szko y
bran owej*, po onej na terenie Gminy Goleniów, tj. (wymieni nazw szko y i adres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wolontariusz korzysta ze rodków publicznego transportu zbiorowego w komunikacji zwyk ej lub
przyspieszonej na terenie gminy, w której si uczy, tj. z przewozów o charakterze u yteczno ci
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 4. Porozumienie zawiera si na czas okre lony do dnia 31.08.2019 r., jednak nie d ej ni na okres
wa no ci legitymacji szkolnej Wolontariusza, której kserokopia stanowi za cznik nr 1 do
porozumienia.
§ 5. 1. Wolontariusz otrzymuje Pakiet promocyjny, zwany dalej „Pakietem” w sk ad, którego wchodz :
zestaw upominków z logiem Gminy, w tym elementy odblaskowe (zestaw upominków mo e si
zmienia ) oraz karta zasad ruchu drogowego.

* - niepotrzebne skre li

2. Opiekun zobowi e Wolontariusza do u ytkowania elementów Pakietu zgodnie z przeznaczeniem
oraz do godnego reprezentowania i promowania Gminy Goleniów na jej terenie oraz poza jej
granicami, a w szczególno ci do noszenia w widocznym miejscu elementów odblaskowych.
3. Opiekun zobowi e Wolontariusza do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz regulaminów
przewozów, o których mowa w § 3 ust. 3, a w razie potrzeby, do informowania innych uczestników
ruchu drogowego i wspó pasa erów o tych zasadach.
4. Opiekun zobowi zuje si do niezw ocznego poinformowania Korzystaj cego o ka dej zmianie
okoliczno ci, o których mowa w § 3.
§ 6. 1. Korzystaj cy zwróci Opiekunowi koszty zakupu biletu/do adowania lub zasilenia za przejazdy,
o których mowa w § 3 ust. 3 na zasadach okre lonych w niniejszym paragrafie.
2. Opiekun zobowi zany jest naby bilet/do adowanie lub zasilenie ze zni
jaka przys uguje
Wolontariuszowi na mocy przepisów prawa krajowego lub wewn trznych przepisów danego
organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego, u którego Opiekun dokonuje zakupu.
3. Korzystaj cy, przed dokonaniem zwrotu zastrzega sobie prawo do mo liwo ci zweryfikowania taryf
i cenników poszczególnych organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego.
4. Zwrotem kosztów obj ty jest tylko imienny bilet okresowy /do adowanie lub zasilenie wystawiony
na Wolontariusza - miesi czny lub jego wielokrotno obejmuj ca okres nie d szy ni do
31.08.2019 r.
5. Je eli bilet/do adowanie lub zasilenie zakupione zosta o na okres d szy ni do 31.08.2019 r., to
zwrot, o którym mowa w ust. 1 obliczony zostanie proporcjonalnie za ka dy pe ny miesi c licz c od
pierwszego pe nego miesi ca od daty zawarcia porozumienia do daty jego wyga ni cia.
6. Koszt biletu /do adowania lub zasilenia zakupionego przed dniem podpisania porozumienia,
Korzystaj cy zwróci Wolontariuszowi proporcjonalnie za ka dy pe ny miesi c licz c od pierwszego
pe nego miesi ca od daty zawarcia porozumienia do daty jego wyga ni cia.
7. Zwrot nast pi po ka dorazowym zg oszeniu przez Opiekuna pod warunkiem, e miesi czny koszt
zakupu biletu /do adowania lub zasilenia nie przekroczy kwoty 200,00 z (s ownie: dwustu z otych).
8. Zwrot nast pi przelewem na nr rachunku bankowego wskazany przez Opiekuna
………………………………………………………….....................................................................................................,
w terminie 14 dni od daty otrzymania biletu lub potwierdzenia nabycia biletu.
9. Przeniesienie wierzytelno ci wynikaj cych z tytu u zwrotu kosztów na osoby trzecie wymaga pod
rygorem niewa no ci pisemnej zgody Korzystaj cego.
10. Za dat zwrotu kosztów przyjmuje si dzie obci enia rachunku bankowego p atnika.
11. O zwrot kosztu zakupu biletu /do adowania lub zasilenia Opiekun zwróci si do Korzystaj cego
z wnioskiem, którego wzór stanowi za cznik nr 2 do porozumienia, w terminie nie wcze niejszym ni
po up ywie 7 dni licz c od dnia rozpocz cia wa no ci (obowi zywania) tego biletu/do adowania lub
zasilenia, z potwierdzeniem nabycia biletu /do adowania lub zasilenia.
12. Potwierdzeniem nabycia biletu /do adowania lub zasilenia, o którym mowa w ust. 11, mo e by :
a) papierowy imienny bilet okresowy,
b) elektroniczny imienny bilet okresowy,
* - niepotrzebne skre li

c) potwierdzenie wykonania do adowania lub zasilenia biletu okazane Gminie cznie z okresowym
imiennym biletem papierowym lub elektronicznym (np. potwierdzenie z kasy biletowej, wydruk
z biletomatu, wydruk z historii do adowa internetowych z konta w systemie elektronicznym
utworzonym na potrzeby sprzeda y biletów przez organizatora lub operatora, za wiadczenie lub inna
forma potwierdzenia wydana przez sprzedawc biletu / do adowania lub zasilenia),
e) rachunek lub faktura VAT za dokonanie zakupu biletu /do adowania lub zasilenia okazane
Korzystaj cemu cznie z okresowym imiennym biletem papierowym lub elektronicznym.
§ 7. Korzystaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zgubione b
zniszczone bilety/do adowania lub
zasilenia, o których mowa w § 6. W przypadku ich zgubienia lub zniszczenia, Opiekun we w asnym
zakresie i na w asny koszt mo e ubiega si o wystawienie duplikatu. Korzystaj cy nie b dzie zwraca
ewentualnych kosztów zakupu duplikatu biletu/do adowania lub zasilenia lub nowego
biletu/do adowania lub zasilenia, za który ju raz zwróci koszt w rozumieniu § 6.
§ 8. Korzystaj cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia – w ka dej chwili – kontroli prawid owo ci
wykonywania porozumienia.
§ 9. 1. Oprócz zwrotu kosztów, o których mowa w § 6, Wolontariuszowi nie przys uguje zwrot adnych
innych kosztów ani wynagrodzenie.
2. Korzystaj cy jest zwolniony w ca ci z obowi zków pokrywania kosztów, o których mowa w art. 45
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie.
§ 10. 1. Korzystaj cy mo e rozwi za porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, je eli Wolontariusz
naruszy swoje obowi zki.
2. Ka da ze stron mo e rozwi za porozumienie z zachowaniem jednomiesi cznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego.
3. W przypadku rozwi zania porozumienia przed up ywem terminu, na który zosta o zawarte,
Wolontariusz zobowi zany b dzie, w terminie 7 dni od dnia rozwi zania porozumienia do zwrotu
proporcjonalnej cz ci warto ci otrzymanego zwrotu kosztów, o którym mowa w § 6, na rachunek
bankowy Korzystaj cego.
§ 11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami porozumienia b
mie zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego i wolontariacie.
§ 12. 1. Opiekun przyjmuje do wiadomo ci, e zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz dzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ] :
a) administratorem danych osobowych Opiekuna i Wolontariusza jest Burmistrz Gminy Goleniów,
z siedzib : Urz d Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urz dzie Gminy i Miasta w Goleniowie mo liwy jest pod
numerem tel. nr 91-46 98 293 lub adresem email: abi@goleniow.pl.
c) dane osobowe Opiekuna i Wolontariusza przetwarzane b
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby realizacji
porozumienia.
d) odbiorcami danych osobowych Opiekuna i Wolontariusza b
wy cznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
e) dane osobowe Opiekuna i Wolontariusza przechowywane b
w czasie okre lonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcj kancelaryjn .
f) Opiekun posiada prawo do: dania od administratora dost pu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
g) Opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak e niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora mo e skutkowa wykluczeniem mo liwo ci zawarcia porozumienia.

* - niepotrzebne skre li

§ 13. Porozumienie zosta o sporz dzone w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach; dwa egzemplarze
dla Korzystaj cego i jeden egzemplarz dla Opiekuna.

Opiekun

Za cznik nr 1 – Kserokopia (obie strony) legitymacji szkolnej.
Za cznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów

* - niepotrzebne skre li

Korzystaj cy

