
Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu .Q.£..Jmt&.•*£.**>.«.*?}.£* Gdyni

pomiędzy :

- Toruńskim Związkiem Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Toruniu
przy ul. Szosa Chełmińska 75

- Ogniskiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „TONUS" z siedzibą w Szczecinie

przy ul. Kazimierza Twardowskiego 12 B

działającym w ramach Krajowego Ośrodka Metodyczno - Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia

Kultury Fizycznej

zwanym dalej TKKF

reprezentowanym przez:

Ryszarda Kowalskiego - Prezesa Toruńskiego Związku TKKF

Zbigniewa Szczerkowskiego - Prezesa Ogniska TKKF TONUS

a

Akademią Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

zwaną dalej Akademią lub AMW

reprezentowaną przez

komandora prof. dr hab. Tomasza Szubrychta - Rektora - Komendanta

o następującej treści :

Preambuła

Niniejsze porozumienie jest zawarte w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów między TKKF

-a Akademią;

w zakresie promocji, działań dydaktycznych, szkolenia sportowego, edukacji zdrowotnej oraz badań

naukowych dotyczących Kultury Fizycznej. Ponadto celem porozumienia jest promowanie zdrowego

stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu i urodzie oraz stworzenie warunków

do rozwijania indywidualnych zainteresowań studentom Akademii.



§ 1
Porozumienie o współpracy zawiera się w celu stworzenia odpowiednich warunków dla efektywnego

kształcenia kadr na potrzeby współczesnego wychowania fizycznego, sportu

i rekreacji oraz wymiany doświadczeń nauczycieli, trenerów, kadry naukowej i dydaktycznej

AMW i TKKF. Współpraca obejmuje zarówno wspólne inicjatywy jak i odrębne działania dla

poszczególnych Stron.

§2

W celu realizacji zadań przedstawionych w § l AMW i TKKF deklarują:

1. systematyczne rozwijanie współpracy w zakresie wymiany informacji nt. konferencji, szkoleń,

kursów oraz imprez sportowych organizowanych przez obydwie Strony;

2. pozyskiwanie innych partnerów społecznych i organizacji pozarządowych z terenu Polski

i z zagranicy do współpracy w ramach wspólnych projektów;

3. promowanie swojego partnera wśród lokalnej społeczności oraz na terenie całej Polski;

4. zamieszczanie na stronach internetowych AMW i TKKF oraz innych środkach masowego

przekazu informacji o zawarciu porozumienia o współpracy oraz o wspólnie podejmowanych

działaniach;

5. współpracę przy wspólnym organizowaniu szkoleń, kursów, wykładów otwartych, imprez

sportowych i rekreacyjnych.

§ 3

W celu realizacji zadań przedstawionych w § l AMW deklaruje:

1. kierowanie studentów na praktyki specjalizacyjne realizowane w ramach programu studiów;

2. promowanie wśród studentów szeroko pojętego wolontariatu na rzecz działalności TKKF;

3. przedstawianie i udostępnianie kadrze TKKF najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie

treningu sportowego i zdrowotnego oraz innych zagadnień związanych z podejmowaniem

aktywności fizycznej;

4. zbieranie i wykorzystywanie opinii pracowników TKKF do tworzenia i doskonalenia

programów kształcenia kadr na potrzeby współczesnego wychowania fizycznego, sportu,

edukacji zdrowotnej, turystyki i rekreacji.

§4

W celu realizacji zadań przedstawionych w § l TKKF deklaruje:

1. promowanie AMW jako jednostki naukowo-dydaktycznej kształcącej nauczycieli,

zatrudniającej kadrę instruktorską i trenerską oraz specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej,



2.

3.

4.

5.

6.

kierunki kształcenia i osiągnięcia w swoim środowisku oraz podczas imprez masowych

organizowanych przez TKKF;

2. udostępnienie pracownikom oraz bibliotece AMW publikacji w zakresie rekreacji ruchowej

wydawanych przez TKKF oraz inne ośrodki szkoleniowe;

3. przyjmowanie przez TKKF studentów AMW na programowe praktyki zawodowe;

4. wyrażanie opinii, uwag i komentarzy na temat realizowanych przez AMW programów

kształcenia kadr na potrzeby współczesnego wychowania fizycznego, sportu, edukacji

zdrowotnej, turystyki i rekreacji.

§ 5

porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane z zachowaniem

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;

zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności;

porozumienie wymaga zawarcia odrębnych umów, o ile będą wynikały z niego zobowiązania

finansowe Stron;

spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia rozstrzygane będą polubownie;

porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.;

porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania
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