GO & LEARN PROJEKT CÉGES SZEMINÁRIUMOK
A KÉPZŐ INTÉZMÉNY valamint a CÉG közötti MEGÁLLAPODÁS

A felek:
Megnevezés: Képző Intézmény:
(a Helyi Hálózatirányító Testület (LNMB) partnere)
Megnevezés: Cég:
Cím:
Hivatalos képviselő:
feltéve, hogy

•

a Képző Intézmény ___________________ az LNMB (Local Network
Management Body - Helyi Hálózatirányító Testület) partnere, akivel a(z)
____________________ cég előzetesen kötött egy keretszerződést “Céges tantúrák” megvalósítására a 'GO & LEARN' projekt keretein belül
megállapodnak

a(z) ___________________________ cég telephelyén megvalósítandó tan-túra
sorozat közösen történő megszervezésében.
A felek jóváhagyják és megállapodnak az alábbiakban leírt paragrafusok
tartalmában.
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§ 1 - Tevékenység
A vállalkozásnál történő látogatásokat a Látogatási Program alapján szervezik meg.
§ 2 – Érvényesség
A jelen megállapodás érvényben marad a „GO&LEARN” kezdeményezés teljes
ideje alatt, azaz 2014. december 31-ig, A Látogatási Program elnevezésű
dokumentum (2. Melléklet) szerint a Képző Intézmény jogosult a látogatások
ütemezésére, a vállalkozás előzetes hozzájárulása alapján.
§ 3 – A látogatások szervezése
A Képző Intézmény, miután a céggel együtt megfelelően előkészítette a
megállapodásokat, eljuttatja a céghez a Látogatási Programot, továbbá a látogatás
írásbeli visszaigazolását kéri fax útján legkevesebb 5 nappal a látogatás tervezett
időpontja előtt. Megfelelő időben és módon történő értesítéssel mindkét félnek
jogában áll a látogatást lemondani, vagy másik időpontra halasztani.
§ 4 – Biztosítási kérdések
A Képző Intézmény, a megfelelő, érvényben lévő és releváns rendelkezések
figyelembe vételével, köteles garantálni a munkahelyi balesetekre vonatkozó
biztosítási fedezeteket, valamint polgárjogi felelősséggel tartozik a tanulók és kísérőik
felé, továbbá az erre vonatkozó megfelelő kommunikációért is felelős.
§ 5 – A látogatások megvalósítása
A látogatások ideje alatt a csoportokat egy, a fogadó cég gyártási technológiájában
jártas tanár kíséri, valamint egy, a képző szerv által felkért pedagógiai tutor. A cég a
csoportok fogadására egy vagy két szakembert biztosít, aki bemutatja a vállalkozást,
prezentálja az aktuálisan érvényes biztonsági és munkavédelmi előírásokat, továbbá a
látogatás során kíséri a csoportot.
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§ 6 – Biztonság
A cég köteles garantálni, hogy a didaktikai látogatás során felkeresett gyártási
területek megfelelnek az érvényben lévő munkavédelmi és higiéniai előírásoknak és
jogszabályoknak, valamint, amennyiben releváns, a felkeresett területek megfelelnek
a fogadó cég által képviselt szektorra vonatkozó specifikus munkavédelmi és
higiéniai előírásoknak és jogszabályoknak.
§ 7 – Utaztatás
A Képző Intézmény feladata a csoportok utaztatása, anélkül, hogy ennek költségét
bármilyen mértékben a Fogadó Cégre terhelné.
Elolvasva, jóváhagyva és aláírva.
Hely, dátum
A Képző Intézmény részéről
_______________________________
A Cég részéről
_______________________________
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