WZÓR

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu ……………………………..…2020 roku w Wiśle pomiędzy:
Fundacją
ING
Dzieciom
z
siedzibą
w
Wiśle,
ul.
11
Listopada
12,
43-460
Wisła,
NIP:
547-162-35-65,
REGON:
070437107,
KRS:
0000103267,
reprezentowaną przez:
…………………………………………,
zwaną dalej „Fundacją”
a
…………………………………………….. w ……………….., ul. ……………….……….., 00-000 ………………………….., gm.
……………………,
pow.
………………….,
woj.
……………………..,
NIP:
………………………..,
REGON
…………………………,
reprezentowaną przez:
………………………… – ……………………………….,
zwanym dalej „Beneficjentem”.

§1
Jednym ze statutowych celów Fundacji jest wspomaganie przedsięwzięć, organizacji i instytucji,
mających na celu prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
§2
Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków udzielania przez Fundację pomocy
Beneficjentowi.
§3
Turnus odbędzie się w dniach …………………..………… 2020 r. - …………………….……. 2020 r.

§4
W ramach zawartego porozumienia Fundacja zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu
maksymalnie 50 osobowej grupy (dzieci wraz wychowawcami) w ośrodku Fundacji przy ul. 11
Listopada
12
w
Wiśle
(woj.
śląskie),
a
w
szczególności
kosztów
przejazdu,
noclegu,
wyżywienia,
wycieczek

1

wraz z biletami wstępu oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.
§5
Beneficjent jako organizator kolonii zobowiązuje się do przygotowania kolonii zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz z ofertą Fundacji, a w szczególności :
1. zapewnienia wykwalifikowanej kadry wychowawczej (kierownik wypoczynku i
wychowawcy, w liczbie co najmniej 5 osób), która zapewni bezpieczeństwo i
całodobową opiekę nad uczestnikami turnusu oraz będzie realizowała bazowy
program edukacyjno-wychowawczy,
2. zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty i przekazania Fundacji mailowo na
adres jolanta.bujok@ingdzieciom.pl potwierdzenia zgłoszenia kolonii najpóźniej na
trzy tygodnie przed rozpoczęciem turnusu,
3. zebrania grupy uczestników kolonii w przedziale wiekowym 8 – 16 lat,
4. przygotowania uczestników turnusu kolonijnego do wyjazdu poprzez zorganizowanie
zebrań organizacyjnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi, a także spotkań z
dziećmi mających na celu zapoznanie uczestników wyjazdu z zasadami pobytu na
turnusie kolonijnym w Ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle,
5. niepobierania żadnych opłat od uczestników turnusu.

§6
Porozumienie strony zawierają na okres od …………..2020 roku do …………….2020 roku.
§7
Załącznikiem do niniejszego porozumienia jest opinia straży pożarnej, dotycząca spełnienia
wymagań przeciwpożarowych w ośrodku Fundacji.
§8
Porozumienie sporządzone zostało w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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