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Mając
na
uwadzeych potrzebę
dział
ańw zakresie wspóln
edukacji obywatelskiej,
patriotycznej i proobronnej
lnej, zorientowanych
młodzieżyna
szko
sze
edukację dla bezpieczeństwa
poszerzenia wiedzy
i i zmierzającyc
praktycznych
umiejętności niezbędnych do podejmowania wł
zagrożeń, jak również życia
udzielania
ludzkiego
i zdrowia,
pomocy Zespó
i ra
i Fundacja „SZTURMAN”
zawierają porozumienie o następuj
1
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1. Wsparcia w zakresie promocji szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa,
popularyzowania zagadnień obronności wśró
służby
dla ojczyzny podczas różnych przedsięw
i szkoleniowym, podejmowanych
Lubliniec, zarówno
jak i na
na
terenie Dobrodzienia.
2. Zapraszania młodzieży Zespołu Szkół w Dob
a. Warsztaty i spotkania o tematyce histo
jednostek specjalnych.
b. Zawody sportowo-obronne rozwijające umiejętnośc
, uczące
młodzież
owania
podejm
koleżeńskiej współodpowi
wykonywania zadań zespołowych.
c. Obozy, zgrupowania lub szkolenia o pro
wzajemnie uzgodnionych stawek).
d. Inne przedsięwzięcia o charakterze spo
3. Udostępniania
sprzętu wojskowego
oraz wydawnictw
i wyposażenia
dla celów
szkoleniowych –będących wFundacji
dyspozycji
„SZTURMAN”
.
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1. Promowania zawodowej służby
–w tym
wojskowej
w szczególności w
Specjalnych –na stronie internetowej
.
Szkoły
2. Zorganizowania stałej
y tematycznej
wystaw
poświęconej
Fundacji „SZTURMAN
oraz biografii
Jednostki
byłych żołnierzy
Wojskoweju naKomandosó
terenie
.
Szkoły
3. Zapewnienia udziału uczniów w uroczystościach, w
wojskowych, państwowych
i spotkaniach rocznicowych na terenie Garnizonu
Lubliniec.
4. Zapraszania przedstawicieli Fundacji „SZTURMAN”
na najważniejsze
stości ur
szkolne lub inne wydarzenia o charakterze patriotycznym i kulturalnym na terenie
szkoły, bądź gminy Dobrodzień.
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Szczegółowe przedsięwzięcia wynikające z zap
według planów i ram danego
czasowych
przedsięwzięcia
określanych dl
b
wyprzedzeniem określonym przez Strony.
3

Do koordynacji współpracy i realizacji ninie
osoby:
- ze strony Fundacji „SZTURMAN”
–Zarząd Fundacji
;
„SZTURMAN”
- ze strony Zespołu
w Dobrodzieniu
Szkół–Dyrektora Zespołu
Ponadgimnazjalnych
Szkół
w Dobrodzieniu.
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Wszelkie zawinione straty zaistniałe
Strony pokrywają
w udost
z własnych środków.
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Porozumienie zostaje yzawarte
na zasadzie
na czas
partnerstw
nieokr
jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzym
skutkiem na koniec lub
miesiąca
w trybie natychmiastowym
kalendarzowego
–w przypadku
rażącego naruszenia
.
porozumienia
6

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykon
Porozumienia, Strony będą rozstrzygały w dr
zakończenia.
3

7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia
rygorem nieważności.

niniejszego
d

P

8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmią
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
9
Porozumienie

wchodzi

w życie

z

dniem

podpisa
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