DOHODA medzi POSKYTOVATEĽOM TRÉNINGU a SPOLOČNOSŤOU
INICIATÍVA GO & LEARN SEMINÁRE V SPOLOČNOSTI
Strany:
Pomenovanie: Poskytovateľ tréningu:
(partner LMNB – miestneho orgánu riadiaceho sieť)
Pomenovanie: Spoločnosť:
Adresa:
Právny zástupca:
kde

•

poskytovateľ tréningu ______________ je partnerom LMNB, ktorý má
so spoločnosťou __________ podpísanú rámcovú dohodu o študijnej
návšteve v spoločnosti v priebehu trvania iniciatívy 'GO & LEARN',
sa dohodli na

spoločnej organizácii série študijných návštev v priestoroch spoločnosti
__________.
Strany sa dohodli a súhlasia s nižšie uvedenými článkami.
Článok 1 - Aktivita
Návšteva v spoločnosti bude organizovaná na základe Programu návštevy.
Článok 2 – Trvanie
Súčasná dohoda bude platná počas trvania platnosti iniciatívy 'GO&LEARN'
teda do 31. decembra 2014, ponechávajúc harmonogram návštev na
poskytovateľovi tréningu podľa dokumentu “Program návštevy” (Príloha 2) s
predchádzajúcim súhlasom spoločnosti.
Článok 3 – Organizácia návštev
Poskytovateľ tréningu, na základe riadne vypracovaných dohôd so
spoločnosťou, zašle tejto spoločnosti Program návštevy so žiadosťou o
potvrdenie návštevy faxom najneskôr 5 dní pred plánovaným dátumom. Obe
strany môžu, adekvátnym a primeraným oznámením, návštevu odrieknuť,
zrušiť, alebo ju presunúť na iný dátum.
Článok 4 – Poistné krytie
Poskytovateľ tréningu zabezpečí, v súlade s relevantnými predpismi,
adekvátne poistné krytie týkajúce sa úrazov pri práci a občiansku
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zodpovednosť za skupinu študentov a ich sprevádzajúcich osôb ako aj
potrebnú komunikáciu.
Článok 5 – Realizácia návštev
Počas návštevy budú skupiny sprevádzané učiteľom - expertom na výrobnú
technológiu hostiteľskej spoločnosti a pedagogickým tútorom povereným
realizačným agentom. Spoločnosť poskytne jednu, alebo viac osôb
zodpovedných za prijatie skupiny, za prezentáciu charakteristických čŕt
spoločnosti, za informácie o platnej legislatíve týkajúcej sa bezpečnosti v
spoločnosti a počas priebehu študijnej návštevy.
Článok 6 – Bezpečnosť
Spoločnosť zaručí, že priestory didaktickej návštevy budú spĺňať požiadavky
špecifikované zákonmi a relevantnými právnymi predpismi týkajúcimi sa
ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku a hygienických predpisov,
navyše, v potrebných prípadoch, zaručí tiež, že priestory budú zodpovedať aj
špecifickým normám a predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia a
hygienickým predpisom na pracovisku vo vzťahu k sektoru hostiteľskej
spoločnosti.
Článok 7 – Doprava
Poskytovateľ tréningu zariadi prepravu skupín bez akýchkoľvek dodatočných
nákladov pre hostiteľskú spoločnosť.
Po prečítaní potvrdené a podpísané.
Miesto, dátum
Za poskytovateľa tréningu
_______________________________
Za spoločnosť
_______________________________
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