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DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANiZÁCII A ZABEZPEČENí PODUJATIA

"BURZA STREDNÝCH ŠKÔL"

Organizátor podujatia (ďalej len "organizátor"):

Názov:
Sídlo:
Zastúpené
IČO:
DIČ:
Zriaďova tel':

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie A. Bernoláka 378/7, 02901 Námestovo
PhDr, Zuzana Matejčíková Šareková, riaditeľka CPPPaP Námestovo
37976699
2022101796
Okresný úrad, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina

a

Účastník podujatia (ďalej len "účastník"):

Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
Sídlo: 02302 Krásno nad Kysucou 1642
Zastúpené: PaedDr. Ján Palko
IČO: 00891835

poradenst\'~,·~ prevar-cie
0200'\ r-, :';·""'f·St~:V.:-

----------------+----1

DIČ: 2020551753
Zri2dovatel": Žilinský samosprávny kraj

ČI.!

Predmet dohody

'!.1 Predmetom tejto dohody je spolupráca pri realizácii podujatia "Burza stredných škôl" (ďalej len
.podujatie") pre školský rok 2019/2020, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019, s oficiálnym trvaním
pre žiaf,ov a ich rodičov od 14:00 hod. do 17:00 hod., na Hviezdoslavovom námestí
v Námestove.

'1.2 Podujatie je určené žiakom základných škôl a ich zákonným zástupcom a je zamerané na
prezentáciu stredných škôl, ich študijných odborov v prepojení na možnosti budúceho
zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy.

Čl. II

Práva a povinnosti

2.1 Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť:
miesto na prezentačný stánok pre účastníka, na priestranstve určenom na podujatie,
publicitu podujatia prostredníctvom pozvánky pre každého žiaka, jeho zákonného zástupcu
a pre každého výchovného poradcu základných škôl,
zdroj elektrickej energie pre jednotlivých účastníkov podujatia.

2.2 Účastník sa zaväzuje:
dostaviť sa dňa 02.10.2019 na miesto konania podujatia, minimálne hodinu pred
oficiálnym začiatkom a byť k dispozícii žiakom a zákonným zástupcom počas celej doby
trvania podujatia,
zabezpečiť prezentačné a metodické materiály, resp. iné propagačné materiály svojej školy,



poskytnúť záujemcom konzultácie,
zabezpečiť si prezentačný stánok, ku ktorému sa móžu žiaci pristaviť a zistiť potrebné
informácie o škole,
zabezpečiť si prekrytie prezentačného stánku v prípade nepriaznivého počasia (podujatie sa
bude konať na otvorenom priestranstve - Hviezdoslavovo námestie v Námestove).

2.3 Organizátor nevyžaduje od účastníka úhradu finančných prostriedkov. Podujatie je pre účastníka
bezplatné.

2.4 Účastník má právo požadovať od organizátora splnenie povinností uvedených v bode 2.1 čl. II
tejto dohody.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma dohodnutými stranami.
3.2 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú.
3.3 Od dohody je možné odstúpiť po písomnom vyrozumení organizátora.
3.4 Obe strany sa zaväzujú pri zabezpečovaní úloh spojených s podujatím postupovať s odbornou

starostlivosťou, chrániť záujmy druhej strany a zabezpečovať úlohy s cieľom dobrej prezentácie
organizátora a účastníka pred verejnosťou, ostatnými účastníkmi podujatia a spoluorganizátormi.

3.5 Vyplnenú a podpísanú dohodu zo strany účastníka, je potrebné doručiť poštou na adresu
CPPPaP Námestovo, do 30.09.2019 v dvoch vyhotoveniach. Účastník podujatia obdrží originál
dohody, podpísaný organizátorom v deň konania podujatia.

3.6 Obe strany si dohodu prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Organizátor: Účastník:
..•. .-

V Námestove, dňa ...·o..1..~10~.~1g V .Krásne nad Kysucou dňa 23.9.2019

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

Nám. A. aernoiáka 378/7, 029 01 NÁMESTOVO
IČO:37976699

tel.: 043/558 10 6,. 09111~7 111

tejČíkO~areková
PPaP Námestovo

Záktadná finanéna ku"trof~
Finan~ťJ operáciu
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