Go&Learn projekt

KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK
1. MELLÉKLET

Az LNMB – és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS

A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális
hálózat. Célja egy európai szintű nemzetközi katalógus létrehozása és fenntartása,
amely különböző vállalkozásoknál megvalósított tan-túrákat tartalmaz. A tan-túrák
mind képzési, mind pedig tájékozódási célkitűzésekkel bírnak, és olyan képzési
egységekként tekintendők, amelyek széles közönség számára felhasználhatóak:
szakiskolai és szakközépiskolai tanulók esetén, egyetemi hallgatók számára,
foglalkoztatottak és munkanélküliek körében, valamint tanárok és szakoktatók esetén
is. A fogadó vállalkozások nagymértékben elkötelezettek a képzés és a tudástranszfer
megvalósításában, lehetővé téve a képzésben részt vevő csoportoknak, hogy
közvetlenül az információs, tapasztalati és innovációs forrásból szerezzék
ismereteiket, amely a vállalat maga. Részletes és naprakész információ a hálózat
tagjairól, tevékenységeiről és az elérhető szolgáltatásokról a projekt hivatalos
honlapján : www.goandlearn.eu, valamint a projektpartnerek saját oldalain érhető el.
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Szerzők
> ZSÁK Éva - UNI-FLEXYS EGYETEMI INNOVÁCIÓS KUTATÓ ÉS
FEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (Magyarország)
> Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország)

Utolsó frissítés dátuma
> 2012. október 31.

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA 2011 MULTILATERÁLIS HÁLÓZATOK
517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW
A projekt az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalma kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tartozik felelősséggel
semmiféle, az innen származó információból származó használatért.
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Az eredeti szerződés angol nyelven
Go&Learn Initiative Agreement
This contract, drawn up as part of the
Go&Learn initiative ‘An International
catalogue of study visits in Companies’,
which aims to create an international
catalogue of thematic training seminars
and study visits to explore the economic
fabric of the territory,

Az eredeti szerződés magyar nyelven
Go&Learn Projekt Megállapodási
Szerződés
MAGYAR
A jelen megállapodás - amely a
Go&Learn “KKV-s tan-túrák nemzetközi
katalógusa” projekt keretében íródott
azzal a céllal, hogy az adott terület
gazdasági összetételének felfedezését
lehetővé tevő tematikus
szemináriumokat tartalmazó nemzetközi
katalógust hozzon létre -

shall govern relations between:

szabályozza
feltételeket a:

Training Provider
Name
Address
Legal representative’s name
on behalf of the LNMB (Go&Learn
Local Network Maintenance Body)

Képző Intézmény
Név
Cím
A hivatalos képviselő neve
az
LNMB
(Go&Learn
Helyi
Hálózatirányító Testület) képviseletében

and

valamint a(z)

Hosting Company
Name
Address
Legal representative’s name

Fogadó Cég
Név
Cím
A hivatalos képviselő neve

which have agreed to:

között, amelyek egyezséget kötnek:

the joint organization of a series of study
visits to the Hosting Company.

a
Fogadó
Cég
egységeinél
megvalósítandó látogatássorozat közös
megszervezésére.

The parties agree and approve the
content of the following Articles.

A Felek elfogadják és jóváhagyják az
alábbi bekezdések tartalmát.

Article 1 – Activities

§ 1. - Tevékenység

The visits will be organized according to
a jointly developed programme,

A látogatások a G&L modellnek
megfelelő (1. melléklet), közösen
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az

együttműködési

compliant with the G&L Concept
Description (Annex 1).

jóváhagyott program alapján kerülnek
megszervezésre.

The programme is described in a form
that shall specify: the duration, the
training objectives, the number of
participants, how the visiting groups will
be welcomed and guided around, and any
other specific issue -if applicable-.

A program leírását tartalmazó
dokumentum meghatározza az
időtartamot, a képzési célokat, a
résztvevők számát, a látogató csoportok
fogadásának és körbevezetésének módját,
valamint minden további releváns
részletet.

The visits can be:
[ ] in-company seminars
[ ] economic discovery visits
[ ] international training circuits.

A látogatások lehetnek:
[ ] céges szemináriumok
[ ] gazdasági felfedező látogatások
[ ] nemzetközi képzési egységek

The reflective feed-back module, if any,
will be carried out:
[ ] on company premises
[ ] on premises selected by the LNMB.

Az esetleges reflektív feed-back modul
megvalósítható:
[ ] a cég telephelyén
[ ] a képző intézmény által választott
helyszínen.

The participants allowed are:
[ ] students/trainees
[ ] apprentices
[ ] employees
[ ] entrepreneurs
[ ] tourists

A résztvevők lehetnek:
[ ] tanulók
[ ] gyakornokok
[ ] munkavállalók
[ ] vállalkozók
[ ] turisták.

Article 2 – Agreement duration

§ 2 – A megállapodás érvényessége

The visits will be planned every 6 (six)
months, for a minimum number of 2
(two) visits per semester.
With the same frequency, each of the
contractors will be allowed to terminate
the contract.
To leave the catalogue a written
communication should be sent by the
company to the LNMB.

A látogatások tervezése 6 (hat) havonta
történik, legalább 2 (kettő) látogatás/félév
frekvenciával.
Azonos időtartammal a szerződő felek
bármelyike
felmondhatja
a
megállapodást.
A cég az LNMB-nek küldött írásbeli
értesítés útján szakíthatja meg a
katalógusban való részvételét.

Article 3 – Enrolments

§ 3 – A projekt népszerűsítése

The promotion of the visits and the
enrolment of the participants are the
responsibility of the LNMB.

A kezdeményezés promóciója és a
résztvevők látogatásokra való beosztása
az LNMB feladata.

The schedule of the visits, the description A látogatások időbeli beosztása, részletes
of the visits and the Hosting Companies' leírásuk, valamint a Fogadó Cégek
profile sheets will be published on the
bemutatkozó anyagai megtalálhatóak a
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G&L website (www.goandlearn.eu).

G&L projekt honlapján
(www.goandlearn.eu).

To this end the Hosting Company shall
provide: a high resolution company logo,
a short description of the company, the
name of the person in charge of the
organization of the visits and any other
information which can promote the
initiative.

Ennek érdekében a Fogadó Cég az
LNMB rendelkezésére bocsátja nagy
felbontású logóját, rövid bemutatkozó
anyagát, a látogatások megszervezéséért
felelős referensének nevét, valamint
minden további, a látogatások
népszerűsítéséhez szükséges információt.

Article 4 - Confirmations and
cancellations

§ 4 – A látogatások visszaigazolása,
lemondása

The LNMB shall send confirmation of
the visit no less than 1 week before the
date of the scheduled visit and send the
list of the participants.

A Képző Intézmény a tervezett látogatás
időpontja előtt legalább egy héttel vissza
kell igazolja a Fogadó Cégnek a
látogatást, a résztvevők névsorát is
továbbítva.

The Hosting Company can cancel a visit
by informing the LNMB at least 1 month
before the scheduled date.

A Fogadó Cég a látogatást a tervezett
időpont előtt legalább egy hónappal az
LNMB-t tájékoztatva mondhatja le.

Article 5 - Insurance cover

§ 5 – Biztosítási fedezet

The insurance issues shall be defined in
detail in the specific agreement signed
for each visit between the training
provider and the hosting company.

A biztosítási kérdéseket az egyes
látogatásokhoz kötött egyedi
szerződésekben határozza meg a Képző
Intézmény és a Fogadó Cég.

Article 6 – Visit planning

§ 6 – A látogatások tervezése

The planning of the visit is the
responsibility of the Training Provider,
who shall appoint a tutor/trainer who will
accompany the visiting group and
manage the reflective feed-back module if applicable-.

A látogatások tervezése a Képző
Intézmény feladata, aki a csoportokat a
látogatás során kísérő valamint az
esetleges reflektív feed-back modult is
vezető tutort/instruktort is kinevezi.

A Fogadó Cég nevezi ki azt a szakértőt,
The Hosting Company shall appoint an aki a csoportokat a látogatás során kíséri
expert who will guide the group on their és a programban meghatározott témákat
visit and illustrate the themes described előadja.
in the programme.
Article 7 – Safety

§ 7 – Biztonság

The Hosting Company shall guarantee

A Fogadó Cég garantálja, hogy a
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that the premises used during the visit
comply with the current legislation of the
Country in question, governing matters
of Safety and Hygiene in the workplace.

látogatás során felkeresett helyek
megfelelnek az adott ország érvényben
levő, munkahelyre vonatkozó biztonsági
és egészségügyi rendelkezéseinek.

Read, confirmed and signed.
Place, date

Elolvasott, jóváhagyott és aláírt.
Hely, dátum

Training provider
on behalf of LNMB
Name
Address
Legal representative’s name

Képző Intézmény
az LNMB képviseletében
Név
Cím
A hivatalos képviselő neve

______________________
(SIGNATURE AND STAMP)

______________________
(ALÁÍRÁS, PECSÉT)

Hosting Company
Name
Address
Legal representative’s name

FOGADÓ VÁLLALKOZÁS
NÉV
Cím
A hivatalos képviselő neve

______________________
(SIGNATURE AND STAMP)

______________________
(ALÁÍRÁS, PECSÉT)
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