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PORoZUMIENIE o WSPoŁPRACY
zawarta pomiędry

Szkołą Podstawową im. Dywizjonu 301
w Leszkowicach
21-10Ż Leszkowice

reprezentowanym przez Panią:
mgr Barbara Kleszcz

_

Kaliszewska

_

Dyrektorem SzkoĘ Podstawowej

a

Fundacją Lotnicry Lublin
20-327 Lublin ul. Wrońska 2

reprezentowaną pYzez Pana Jacka Woźniaka - Fundatora Fundacji
została zawarta w dniu 20.05.2022 roku.
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Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 oraz Fundacj aLotnic,ry Lublin będą ze sobą
współpracować w cęlu:

1. Kultywowania

2.

3.

i upowszechniania tradycji, historii i dorobku lotnictwa polskiego.

Propagowania patńoĘczno-obronnego wychowania młodego pokolenia Polaków.

Ksztahowania

i

rozwljania zaintęresowań młodzieĘ polskim lotnictwem wojskowym

i sportowym.
4.

Promocji Lotnictwa Polskiego w kraju

i

pozajego granicami a także podejmowania

działan dydakĘczno-wychowawczych wśród dzieci i młodzieĘ .
5.

Promocji Fundacji Lotniczy Lublin oruz propagowania lotnictwa polskiego, nlłłaszcza
szkolenia lotniczego i sportów lotniczych w społeczeństwie.

6.

Integracj i środowisk lotniczych z loka|ną społecznością.
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Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślonyz moŻliwościąjej rozlviązania przez kłińą ze
stron w dowolnym czasie, jednak

z zachowaniem trą'miesięcznego okresu wypowiedzenia lub

ze skutkiem naĘchmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia ptzęz
strony postanowień tego Porozumienia.
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KaŻda ze stron umowy realizuje własne przedsięwzięcia wynikające z zapisów $1 z własnych
środków. W przypadku wspólnych przedsięwzięc wymagających finansowania konieczra jest
oddzielna umowa reguluj ąca sposób finansowania tego przedsięwzięcia.
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Wszelkie spory mogące wyniknąó z realizacji postanowień niniejszej Umowy _ Porozumienia,
strony będą rozstrzygaŁy w drodze negocjacji, dąząc do ich polubownego zakończenia, zaś

w przypadku braku takiej możliwościbędą stosowane postanowienia KC rozpatrywane przez
Sąd Powszechny właściwydla siedziby Fundacji Lotniczy Lublin.
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Umowę

- Porozumienie

o Współpracy sporządzono w trzech jednobrzmiącychegzemplaruach

po jednym dla kazdej ze Stron oruz I egz. do archiwum.
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