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o następującej treści:

§1

Celem Porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie działalności

prezentujących i popularyzujących materialne dziedzictwo kulturowe związane z obyczajem

morskim, jakim jest ceremoniał chrztu statku bądź okrętu oraz promowanie sylwetek matek

chrzestnych, które nadając imiona statkom na trwałe zapisały się w historii floty polskiej

i nazewnictwa okrętowego.

Zważywszy na powyższe Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

zwana dalej Akademią oraz Stowarzyszenie Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów

Wybrzeża Gdańskiego zwane dalej Stowarzyszeniem, zwane dalej Stronami, postanawiają

nawiązać współpracę w zakresie realizacji powyższych celów.

§2

Stowarzyszenie zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów

niniejszego Porozumienia, a w szczególności do:

1) udostępniania Akademii fotografii, albumów, wspomnień, pamiątek materialnych

dotyczących matek chrzestnych;

2) przygotowania projektów promujących dziedzictwo kulturowe związane

z obyczajem morskim, jakim jest ceremoniał chrztu statku bądź okrętu oraz

promowanie sylwetek matek chrzestnych.

§3

Akademia zobowiązuje się do podejmowania działań w zakresie realizacji celów

niniejszego Porozumienia, a w szczególności do:

1) udzielania rekomendacji do projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,

w przypadku uznania za zgodne z celami, zawartymi, w § l;

2) wzbogacenia wystaw organizowanych przez Stowarzyszenie poprzez wypożyczanie

eksponatów i materiałów oraz udostępnianie informacji związanych z tradycjami

(szczególnie chrzest okrętu oraz związki z Matkami Chrzestnymi) Marynarki

Wojennej;

3) udziału studentów oraz podchorążych Akademii w realizacji wszelkich projektów

realizowanych przez Stowarzyszenie;



4) rozpowszechnianie informacji o przewidzianych projektach wśród społeczności

Akademii;

5) wsparcie Stowarzyszenia w przygotowywaniu materiałów filmowych

i fotograficznych związanych z celami porozumienia.

§4

Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji obie Strony będą mogły

zawierać szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą, zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na uzasadnione pisemne żądanie jednej ze

Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia albo za pisemną zgodą

obu umawiających się Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody umawiających się Stron

wyrażonej na piśmie.

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 05 sierpnia

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, póz. 1228).

5. Spory powstałe w trakcie realizacji Porozumienia będą rozstrzygane polubownie.

6. Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po

dwa dla każdej ze Stron.

7. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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