Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Zastúpená:
IČO:

Zastúpená:
IČO:

Centrum voľného času KAMARÁT, (ďalej len C VC KAMARÁT)
Ul.A.Kmeťa 22; 036 01 Martin
Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ CVČ
00 184 144
a
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, (ďalej len BG MH)
Ul. Komenského 215, 038 52 Sueany
RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy
00 627 844

V zmysle § 6 odst. 3, bod g) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, nadväzujúc na doterajšiu úspešnú
spoluprácu, ponúkajúc a využívajúc najnovšie teoretické a praktické skúsenosti, za podmienok obojstrannej výhodnosti pristupujú
zmluvné strany k uzavretiu zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania a organizovania voľnočasových
aktivít detí a mládeže za nasledovných podmienok:
ČLÁNOK I.
Oblasť spolupráce
Vzájomná spolupráca sa bude rozvíjať a realizovať najmä v týchto oblastiach:
a) budovanie podmienok pre záujmové vzdelávanie, a organizovanie súťaží,
b) zvyšovanie kvality ľudských zdrojov zúčastnených strán v oblasti záujmového a neformálneho vzdelávania a výchovy,
c) zabezpečovanie záujmových činností a vzdelávania formou:
• pravidelnej záujmovej činnosti v záujmov}'ch útvaroch a oddeleniach centra,
• príležitostnej záujmovej činnosti formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí
a zručností získaných v škole,
• prázdninovej činnosti formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a
krátkodobých podujatí,
• organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú záujmové útvary
a krúžky organizované CVČ KAMARÁT,
• spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré
nenavštevujú záujmové útvary a knižky organizované CVČ KAMARÁT,
d) v ďalších oblastiach spoločného záujmu.
ČLÁNOK II.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Na základe tejto zmluvy o spolupráci budú, v prípade potreby na jednotlivé formy spolupráce uzatvorené konkrétne zmluvy
podľa potrieb obidvoch zmluvných strán.
Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ju môže ktorákoľvek zmluvná strana, pričom platnosť zmluvy
zaniká po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť len písomnou formou, po odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.
Táto zmluva je uzatvorená slobodne, vážne a vyjadruje vôľu zmluvných strán. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z
ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
Táto zmluva je v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, povinne zverejňovaná.
V Martine 30. septembra 2011.
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