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POROZUMIENIE

O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 16 września 2016 w Gdyni pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,

81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69,

reprezentowaną przez:

Rektora-Komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA

zwaną dalej AKADEMIĄ

a

Basketball Irwestments SSĄ

z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172, reprezentowanym przez:

Bogusława Witkowskiego - Prezesa,

zwanym w dalszej części porozumienia KLUBEM

o następującej treści:

§1

Przedmiotem porozumienia jest współpraca edukacyjna, kulturalna i środowiskowa

pomiędzy AKADEMIĄ a KLUBEM, dotycząca organizacji i prowadzenia działalności

edukacyjno-wychowawczej, popularyzacji i rozwoju koszykówki, stworzenia jak najlepszych

warunków sportowego szkolenia młodzieży, zgodnie z programem szkoleniowym KLUBU i

jednoczesną realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania AKADEMII.

Strony porozumienia, działając na podstawie przysługujących im uprawnień, wyrażają

zgodną wolę podjęcia współpracy mającej na celu:

1. Zacieśnienie wzajemnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności

decyzji należących do ich wyłącznych kompetencji;

2. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych,

promujących dokonania stron porozumienia;

3. Skoordynowanie działania na rzecz popularyzacji sportu oraz tradycji Akademii;



4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, skierowanych

do młodzieży, z udziałem zawodniczek KLUBU i studentów Akademii.

§2

Strony zobowiązują się współdziałać na rzecz popularyzacji i rozwoju sportu poprzez:

1. Wymianę doświadczeń i podjęcia wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

2. Dążenie do podnoszenia efektywności szkolenia sportowego;

3. Prowadzenie wspólnych działań promocyjnych w środowisku lokalnym na rzecz

Akademii i Klubu, ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania.

§3

1. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych

dla żadnej ze Stron.

2. Szczegółowe zasady współpracy Stron niniejszego porozumienia, wywołujące skutki

finansowe, w tym zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, określone zostaną

w odrębnych umowach cywilno-prawnych.

3. 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.

§4

1. Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia sprawują:

a. Ze strony Akademii Marynarki Wojennej

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu- kmdr. por. Dariusz Sapiejka

b. Ze strony Basketball lnvestments SSĄ

Prezes Zarządu - Bogusław Witkowski

2. Przedstawiciele obu Stron mają prawo wnioskowania dalszych form współpracy

i oceny dotychczasowych jej wyników.



§5

1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje 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. Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie.

5. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

W imieniu
Akademii M

Rektor - Komenda

i Wojennej

i Tomasz SZUBRYCHT

W imieniu
Basketball Irwestments SSĄ

Prezes Zarząd

Bogusław Witkowski


