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Porozumienie o współpracy  

Zawarte w dniu 20 października 2021 roku pomiędzy: 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47, 62-510 Konin, NIP: 665 

1667547 REGON 311104032 zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego – RIK 11 z dnia 04.01.1999 r. 

reprezentowanym przez: 

Justynę Kałużyńską – Markocką – Dyrektora 

zwanym dalej „CKiS” 

a 

Młodzieżową Radą Miasta Konina, powołaną uchwałą Rady Miasta Konina Nr 241 

z 27 lutego 2008 r., reprezentowaną przez: 

Antoniego Sucharskiego – Przewodniczącego MRMK 

zwaną dalej MRMK 

a 

Stowarzyszeniem M-LAB, 3 Maja 1-3, 62-500 Konin, zarejestrowanym 15 stycznia 

2019 r., KRS 0000766720, NIP 6653020933, REGON 382323129, reprezentowanym 

przez: 

Agnieszkę Gołębiowską – Prezesa  

zwanym dalej M-LAB 

Pod honorowym patronatem Piotra Korytkowskiego 

Prezydenta Miasta Konina 

§ 1 

Przedmiot Porozumienia 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Młodzieżowa Rada Miasta Konina oraz 

Stowarzyszenie M-LAB zawierają porozumienie o współpracy, którego celem ma 

być realizacja wspólnych, szeroko pojętych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, 

sprzyjających rozwojowi zainteresowań i kreatywności młodych ludzi z Konina oraz 

subregionu konińskiego. 



§ 2 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zobowiązuje się do : 

1. Wspierania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych podejmowanych 

z inicjatywy przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Konina i M-LAB 

poprzez udostępnienie – w uzgodnionych terminach – bazy lokalowej, 

w postaci Sali Klubokawiarni NOT lub Sali Multifunkcyjnej w CKiS 

DK OSKARD oraz znajdującego się w nich wyposażenia, w tym nowoczesnej 

infrastruktury w postaci sprzętu i urządzeń. 

2. Wsparcia merytorycznego w zakresie inicjowanych przez MRMK i M-LAB 

działań edukacyjnych i kulturalnych. 

3. Skonsultowania z przedstawicielami MRMK i M-LAB, a następnie realizacji, 

przygotowywanego na 2022 rok, nowego programu CKiS „Kulturalne mini 

granty”, wspierającego autorskie przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, 

adresowanego do młodzieży szkół średnich, mieszkającej w Koninie 

i małych gminach regionu konińskiego. 

§ 3 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina zobowiązuje się do: 

1. Dbania o mienie udostępnione do użytkowania w ramach porozumienia. 

2. Udostępniania w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) 

wybranych wydarzeń organizowanych przez CKIS oraz oznaczania 

Epicentrum Kultury w relacjach ze spotkań w CKIS DK OSKARD.  

3. Współorganizacji wolontariatu obsługującego wybrane wydarzenia CKIS 

Konin, takiej jak np. WOŚP. 

4. Udziału w konsultacjach dotyczących przygotowania projektu CKiS 

„Kulturalne mini granty” oraz jego realizacji. 

§ 4 

M-LAB zobowiązuje się do: 

1. Dbania o mienie udostępnione do użytkowania w ramach porozumienia. 



2. Udostępniania w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) 

wybranych wydarzeń organizowanych przez CKIS oraz oznaczania 

Epicentrum Kultury w relacjach ze spotkań w CKIS DK OSKARD.  

3. Zamieszczenia loga CKIS Konin na stronie https://m-lab.konin.pl/  

4. Współorganizacji wolontariatu obsługującego wybrane wydarzenia CKIS 

Konin, takiej jak np. WOŚP. 

5. Udziału w konsultacjach dotyczących przygotowania projektu CKiS 

„Kulturalne mini granty” oraz jego realizacji. 

§ 5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają pisemnej 

zgody wszystkich stron. 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej 

ze stron. 

MRMK                                                           M-LAB                                                    CKIS 

https://m-lab.konin.pl/
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