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Zmluva o vzájomnej spolupraci

Zmluvné strany:

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie
Sídlo: Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Zastúpený.: Mgr. Juraj Hipš, riaditel'
IČO: 35998407
DIČ: 2021542534
IČ DPH: SK2021542534
d'alej ako "CEEV Živica"

a
Základná škola
Sídlo: M. Rázusa 1672/3,96001 Zvolen
Zastúpený: Mgr. Ondrej Kanka
IČO: 37888421
DIČ: 202668572
Číslo účtu: 8136412/0200
IBAN: SK7502000000000008l364l2
Názov banky, adresa: VÚB, Nám. SNP 63, Zvolen
ďalej ako "Škola"

V rámci projektu Tajný život vody uzatvára občianske združenie CEEV Živica a Škola túto dohodu o
vzájomnej spolupráci.

Článok 1
Občianske združenie CEEV Živi ca ako organizácia zabezpečí pre školu tieto činnosti:

1.1 Dva bezplatné kurzy pre realizačný tím školy zamerané na rovesnícke vzdelávanie a participatívne
plánovanie v projekte (jednodňový kurz "Spolu tajným životom vody" a jednodňový kurz" Hlasno a
zVODNE").

1.2 Finančný dar vo výške 100 Eur (slovom Sto Eur) určený na vzdelávacie aktivity pre širšiu školskú
komunitu zamerané na tému voda. Finančný dar bude škole poskytnutý po účasti školy na jednodňovom
kurze a po realizácii 2 rovesníckych vzdelávaní na škole zo strany CEEV Živica a po predložení
podrobného programu vzdelávacej aktivity najneskôr 3 týždne pred jej realizáciou. Finančný dar bude
poskytnutý na horeuvedený bankový účet.

1.3 Odbornú pomoc a konzultácie počas celého trvania projektu "Tajný život vody".

1.4 Propagáciu vašej školy prostredníctvom webovej stránky projektu, uverejnených článkov z dní vody
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1.5 Zabezpečí tvorbu metodickej príručky rovesníckeho vzdelávania, ktorú škola získa bezplatne.

1.6 Zabezpečí projektový manažment zahŕňajúci plynu lú prevádzku projektu, ako i časový rámec jednotl ivých
aktivít počas obdobia trvania projektu.

1.7 CEEV Živica zabezpečí preplatenie vzniknutých cestovných nákladov na základe predloženého
vyúčtovania (originálne cestovné lístky a pod.)

Článok 2

Škola uskutoční tieto činnosti:

2.1 Súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte. Podpisom tejto zmluvy vyjadruje vedenie školy súhlas
s účasťou školy na projekte.

2.2 Vytvorenie realizačného tímu školy v zostave l pedagóg a 2 žiaci, ktorý sa bude zúčastňovať
jednodňových kurzov, následnej realizácii aktivít na škole a prezentácii. Zloženie realizačného tímu školy
by malo byt' nemenné počas doby trvania projektu. Zmena členov realizačného tímu môže nastať len
z relevantného dôvodu a musí byt' nahlásená.

2.3 Spoluprácu počas celého trvania projektu, t.j. od 1. decembra 2015 do 30.júna 2016.

2.4 Aktívnu účasť realizačného tímu na všetkých akciách projektu (jednodňový kurz "Spolu tajným životom
vody" a jednodňový kurz" Hlasno a zVODNE") a vykonanie všetkých priebežných úloh, ktoré budú
nevyhnutné pre dizajn a realizáciu aktivít v rámci projektu "Tajný život vody"

2.5 Naplánuje a zrealizuje v šk. roku 2015/2016 dve rovesnícke vzdelávania a minimálne jednu aktivitu pre
širšiu školskú komunitu zamerané na tému voda jej ochrana a šetrenie jej zdrojmi v období 21.-25.marca
2016.

2.6 Ochotu aktívne prezentovať aktivity na akciách projektu a formou fotografií (mať povolenie fotografovať
žiakov a rodičov).

2.7 Dodržiavanie zásad participácie pri plánovaní aktivít.

2.8 V prípade, že si Škola neplní povinnosti uvedené v bodoch 2.1 až 2.7, je CEEV Živi ca oprávnená odstúpiť
od tejto Zmluvy a Škola zaplatiť pokutu vo výške 100 Eur (slovom Sto Eur) na vyššie uvedený bankový
účet CEEV Živi ca do 30 dní od ukončenia platnosti tejto Zmluvy. CEEV Živi ca o tom informuje školu
písomne.
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Článok 3
Organizačné zabezpečenie

3.1 CEEV Živica poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vzájomnej
spolupráci Ing. Katarínu Cesnakovú. Kontakt: cesnakova@zivica.sk Tel: 00421 91735 35 32.

3.2 Škola poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o vzájomnej spolupráci
v zastúpení:

Meno a priezvisko: Bronislava Jakubčinová , kontakt: b.jakubcinova@gmail.com, tel.: 907027693

3.3 Táto dohoda sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, pri čom jednu obdrží škola a druhú organizácia.
Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. decembra 2015 do 30.júna 2016.

V Bratislave, dňa 18.novembra 2015A A _ Vo Zvolene, d~. ~w ~/r

Juraj Hipš, riaditeľ CEEV Živica
.__ ~~l: _..~- .
Mgr. Ondrej Kanka, štartárny zástupca

Zá"~odtlá iiko!o
M. Rázusa 1672/3, ZVO/kl
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