
Porozumienie z dnia………… 
 
zawarte w dniu ………………… w Kamieńsku pomiędzy: 
Gminą Kamieńsk z siedzibą w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, 
reprezentowaną przez: 
mgr inŜ. Grzegorza Turlejskiego – Burmistrza Kamieńska 
zwaną dalej „Gminą” 
i Ludowym Zespołem Sportowym: „Świt” z siedzibą w Kamieńsku, ul. Sportowa 3, 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
zwanym dalej „LZS Świt”, o następującej treści: 
 

 
W celu rozpowszechniania i utrwalania informacji na temat Gminy Kamieńsk oraz 
upowszechniania herbu Gminy Kamieńsk wśród szerszego grona odbiorców, oraz mając na 
względzie korzyści wynikające z prezentacji Gminy podczas imprez sportowych 
organizowanych z udziałem „LZS Świt” strony postanawiają , co następuje: 
 

§ 1 

Na podstawie niniejszego porozumienia LZS Świt zobowiązuje się do promocji Gminy 
Kamieńsk poprzez: 

1. Umieszczanie herbu Gminy oraz adresu strony internetowej www.kamiensk.com.pl na 
plakatach i wszystkich materiałach reklamujących imprezy sportowe. 

2. Wymienianie Gminy w kontaktach z mediami (prasa, radio, telewizja) 
3. Eksponowanie na koszulkach zawodników następujących treści dotyczących  

Gminy: herbu Gminy wraz z adresem strony internetowej www.kamiensk.com.pl 
4. Umieszczenie na stadionie sportowym im. Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku 

reklamy Gminy w formie planszy o wymiarach 1m x 2m zawierającej przede 
wszystkim herb gminy i dane teleadresowe Gminy. 

5. Odczytywanie przez radiowęzeł klubowy informacji na temat Gminy przed kaŜdym 
meczem rozgrywanym na stadionie sportowym im. Antoniego Maszewskiego w 
Kamieńsku . 

 
§ 2 

W celu wykonania niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się do: 
1) dostarczenie „LZS Świt” stosownych materiałów informacyjnych o Gminie. 
2) współdziałania z „LZS Świt” w podjętych działaniach promocyjnych. 
 

§ 3 

 Gmina upowaŜnia „LZS Świt” do wykorzystania, jedynie do celów związanych powyŜszych 
wykonaniem niniejszej umowy, powyŜszych informacji, jak równieŜ herbu Gminy, znaków i 
emblematów związanych z Gminą 
 

§ 4 

W celu wykonania powierzonych w porozumieniu zadań Gmina przekaŜe LZS Świt kwotę 
10.000zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie 14 dni od dnia podpisania 
porozumienia. Zapłata zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy LZS Świt. 



§ 5 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego zawarcia do 31.12.2007 r.  
2. Gmina zastrzega sobie prawo Ŝądania zwrotu całej kwoty wymienionej w § 5  

w przypadku nie wywiązania się LZS Świt z obowiązków wynikających 
 z poszczególnych punktów niniejszego porozumienia. 

 
§ 6 

LZS Świt zobowiązuje się przedstawić sprawozdanie z realizacji przedmiotu porozumienia do 
dnia  31 stycznia 2008r. 

 
§ 7 

Porozumienie niniejsze sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze 
stron. 
 

 Gmina:                              LZS Świt:  
 

 


