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Kucsma Daniella továbbiakban, mint szolgáltató

Másrészről
Egyházkerület:
Egyházkerület vezető:
Adószám:
Statisztikai szám:
PIR szám
Kötelezettségvállaló bankszámlaszáma:
Iskola megnevezése:
Iskola címe:
Iskola telefonszáma:
Iskola e-mail címe:
Képviseli:
Honlap címe:
Szervezeti egység kód:
OM szám:
6. osztályos statisztikai létszám:
Útirány: Felvidék, Erdély, Kárpátalja
Időpont: 2017 ősz vagy 2018 tavasz
továbbiakban a szolgáltatást igénybe vevő
Továbbiakban együttesen: Felek között.
1) A szolgáltató több éves széles körű tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkezik általános és
középiskolák közösségének fejlesztésére és utaztatására vonatkozó pályázatok elkészítésében és
azok lebonyolításában. Erre tekintettel szolgáltató vállalja, hogy a 2017/18 tanévre szóló
határtalanul pályázat elkészítésében közreműködik, mely az alábbi részfeladatokban történő
közreműködést jelenti: a programok pedagógiai és turisztikai összeállítása, költségtervezet
elkészítése, a pályázat feltöltése a Fair rendszerbe.
Továbbá a program előkészítési szakaszában a résztvevő pedagógusokat felkészíti továbbképzés
biztosításával.
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Melynek címe:
Felkészülés a határon túli tanulmányi kirándulások megszervezésére
Nyilvántartási szám: A /7505/2013, Engedély szám: 955/133/2013
Ezzel a továbbképzéssel a pedagógusoknak gyakorlati útmutatást ad a program lebonyolítására. A
tanfolyam ingyenes, a részvétel nem kötelező, de ajánlott.
2) A szolgáltatást igénybevevő kijelenti, hogy a pályázati támogatási kérelem pozitív elbírálása
esetén az EMET döntésének kézhezvételét követően – legkésőbb 15 napon belül- árajánlatot kér a
projekt lebonyolítására vonatkozóan utaztatással foglalkozó társaságoktól. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a SCOOL-TÚRA Kft-től is kér ajánlatot.
Amennyiben a SCOOL-TÚRA Kft- adja a legkedvezőbb ajánlatot, vele köt szerződést a projekt
lebonyolítására. Amennyiben azonban a szolgáltatást igénybevevő nem a jelen szerződés szerinti
szolgáltatót választja a pályázat lebonyolítására, a nyertes pályázat beadásában való
közreműködésért köteles egyszeri 20.000 Ft, azaz …húsz-ezer……… forint összeget megfizetni
szolgáltató részére, melyet szolgáltató jogosult kiszámlázni tudomásszerzéstől számított 5 napon
belül.
3) Amennyiben a SCOOL-TÚRA Kft lesz a lebonyolító, mint szolgáltató vállalja, hogy a program
lebonyolítását
elvégzi.
A
költségtervezetben
kikalkulált
ártól
nem
tér
el.
A kikalkulált ár tartalmazza az autóbusz költségeit, a szállás díjakat, az étkezések díját, a
belépőket, a kísérő pedagógusok napidíját (max.3 fő x 15.000 Ft) a pályázatírás és lebonyolítás
költségeit az akkreditált tanúsítvány kiadásának költségeit és az akkreditált tanári felkészítő
képzést.
4) A szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az utazás lebonyolításához szükséges
okmányok érvényességéről neki kell meggyőződnie. A szolgáltató az utazást Utazási biztosítás
nélkül nem kezdi meg (ez nem képezi a kalkuláció részét), valamint tájékoztatásul közli, hogy a
szolgáltató csak az általa kötött biztosításért vállal felelősséget és káresemény esetén így kezdi
meg az intézkedést.
A megpályázott létszámot max. 10%-al csökkentheti, - valamint tudomásul veszi, hogy ha 75%
alá csökken a résztvevők száma, a teljes pályázati összeget elveszíti, - de nem növelheti.
A tanulói önrész nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, azaz öt-ezer forintot.
Biztosítás kb 2000 Ft/fő
Idegenvezetés: 1.500 Ft/ fő
Munkafüzet gyártási és használati díja: 500 Ft/ fő
Busz kaució: 1.000 Ft/fő, mely problémamentesség esetén az utazás végén visszajár.
5) Felek kijelentik, hogy amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő Pályázati támogatási kérelme
elutasításra kerül, úgy ezen együttműködési megállapodás érvényét veszti.
6) A szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a költség ésszerűsítése érdekében –kis
létszámoknál – összevonhat a szolgáltató más iskolával, de erről köteles előzetes tájékoztatást
nyújtani és egyeztetni, valamint bele egyezőnyilatkozatot kérni.
7) Felek jelen szándéknyilatkozatot annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.
A szándéknyilatkozat 3 eredeti példányban készült, melyből 1 aláírt példány a Szolgáltatót, 1 a
Szolgáltatást igénybevevőt, 1pedig az Intézmény Fenntartóját illeti.
Kelt:

Szolgáltatást igénybe vevő

Fenntartó
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