 Załącznik nr 2

UMOWA ZLECENIA NA PROWADZENIE NAUKI JAZDY KONNEJ
 
Zawarta w dniu ……………………. roku w Pszczelej Woli, pomiędzy: 
Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą: Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice 
reprezentowanym przez: 
1. Mirosława Worobika  –  Dyrektor Szkoły
2. Helenę Kowalską – Główny księgowy
 zwany dalej „Zleceniodawcą”, 
a  …………………………………………………, NIP …………………………….… REGON ……………….., adres  …………………………, kod pocztowy ……………………. poczta ………………………….., zwanej w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”,  
o następującej treści: 
 
§ 1
	Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do prowadzenia zajęć jazdy konnej dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli oraz pełnienia obowiązków instruktora tych zajęć w ramach realizacji programu nauczania.
	Zakres tematyczny prowadzonych zajęć będzie zgodny z programem obowiązującym w Szkole. Program w nauczania stanowi załącznik nr …..
	Zakres obowiązków Zleceniobiorcy obejmuje w szczególności: 

a) przygotowanie merytoryczne oraz realizację zajęć obejmujących naukę jazdy konnej w ramach programu nauczania w Liceum Ogólnokształcącym z rozszerzonym wymiarem zajęć wychowania fizycznego w zakresie jeździectwa, zwanych w dalszej części umowy „zajęciami”, 
b) przygotowanie uczestników zajęć do prezentacji umiejętności przed szerszą widownią podczas imprez organizowanych na terenie gminy i poza tym terenem,
c) zapewnić sprawny podstawowy sprzęt jeździecki w postaci kompletnych siodeł i ogłowi,
d) zapewnienie w godzinach nauki jazdy konnej przez uczniów liceum jeździeckiego miejsce do przeprowadzenia zajęć uwzględniając warunki atmosferyczne,
	zapewnienie właściwe warunki higieniczno – sanitarne, socjalno bytowe oraz bezpiecznego prowadzenia zajęć,
	poniesienie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzenia zajęć a w przypadku zaistniałego nagłego wypadku, zapewnić pierwszą pomoc przedlekarską i w razie potrzeby wzywać  pomoc medyczną,
	zgłoszenie niezwłocznie zaistniałe nagłe wypadki Szkole i wpisać do książki wypadków, w przypadku uczniów mieszkających w internacie zgłosić nauczycielom pełniącym dyżur w internacie,
	 poniesienie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie: zawodów jeździeckich oraz pokazów,
	złożenie oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu Statutu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli,
	sprawowanie opiekę nad młodzieżą podczas trwania zajęć,
	prowadzenie ustanowioną przez Szkołę dokumentację (dziennik zajęć) i składać w sekretariacie Szkoły raz w miesiącu informację o obecności poszczególnych uczniów na zajęciach,
	przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów,
	kierować się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności osobistej  ucznia,
	wystawienie oceny śródroczne i roczne uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania określonymi w Statucie Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli,
	przekazanie wypełniony dziennik zajęć do 30.06.2020
	dbanie o wizerunek i mienie Zleceniodawcy. 

	Do obowiązków Zleceniobiorcy należy również prowadzeni wszelkich innych czynności bez wykonania których realizacja obowiązków określonych w umowie byłaby niemożliwa.
	Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrywania kosztów dowozu na zajęcia nauki jazdy konnej.
	Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj.: od dnia zawarcia  do 30.06.2020 r., oraz nie powoduje żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających z prawa pracy, na rzecz Zleceniobiorcy. 

§ 2
	Strony umowy ustalają zgodnie, że zajęcia będą prowadzone przez Zleceniobiorcę  w wymiarze 7 godzin lekcyjnych w tygodniu dla oddziału.

Zajęcia prowadzone będą  w formie bloków zajęciowych trwających po maksimum 3 godziny zegarowe każdy.
	Zajęcia realizowane będą w każdym kolejnym tygodniu kalendarzowym od poniedziałku do piątku w godz. 11:30 – 18:30.
	Zmiana  ustalonych terminów zajęć tj.: dni lub godzin, określonych w ustępie poprzedzającym może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia obu stron umowy i nie wymaga wprowadzania zmian do niniejszej umowy w formie aneksu.
	Zajęcia nie będą bez zgody Zleceniodawcy prowadzone w dniach, które są dniami wolnymi od pracy lub nauki szkolnej (tj.: ferie świąteczne, ferie zimowe, przerwa wakacyjna, święta kościelne lub państwowe, dzień wolny od zajęć dydaktycznych itd.).
	Miejscem prowadzenia zajęć będzie teren ………………………………………………………………
§ 3
	Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią  wiedzę, kwalifikacje  i doświadczenie, niezbędne do realizacji zlecenia oraz, że będzie je wykonywał zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa, aktualną wiedzą i zasadami etycznymi, tak by należycie spełniało ono cel, dla jakiego jest wykonywane, mając na szczególnym względzie bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz rozwój ich umiejętności. 
	Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalowymi istniejącymi  w miejscu wyznaczonym do prowadzenia zajęć i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
	Zleceniodawca zobowiązuje się do realizacji swoich obowiązków i czynności  w sposób możliwie samodzielny, bez bezpośredniego kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. 
	Zleceniodawca nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności za szkody osób trzecich powstałe wskutek działania Zleceniobiorcy, jego zaniedbania bądź zaniechania, lub nieprzestrzegania przez niego warunków umowy. 
	Zleceniobiorca nie może zlecić całości lub części swoich obowiązków innym osobom fizycznym lub prawnym i zobowiązany jest realizować przedmiot umowy osobiście.  W przypadku niemożności realizacji danych zajęć w ustalonym terminie z przyczyn losowych (np.: choroba) Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o zaistniałej sytuacji. 
	Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku niewywiązania się zleceniobiorcy z obowiązków zawartych w umowie w trybie natychmiastowym

§ 4

	Tytułem wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu umowy, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie………….. złotych brutto  za fizycznie przeprowadzoną  osobogodzinę.
	Zleceniobiorca otrzyma zapłatę o której mowa w § 4 ust. 1, po przedłożeniu dokumentacji z realizacji godzin jazdy konnej na koniec każdego miesiąca nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
	Zapłata nastąpi w ciągu 7 dni od  dnia dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy faktury przez Zleceniobiorcę za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji niniejszej umowy.
	Zleceniobiorca  zobowiązuje się do wystawienia faktury na: 

Nabywca:
Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.
Odbiorca:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego 
Pszczela Wola 9, 23-109 Strzyżewice
	Strony umowy postanawiają, że potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu kalendarzowym i rozliczeniem wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, będzie następowało na podstawie protokołu podpisanego przez strony listy obecności uczniów.
	Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę przelewem w terminie 7 dni od otrzymania rachunku i na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na wystawionym rachunku.
	Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy obejmuje wszelkie jego koszty związane  z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 5
	Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny. 
	Spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 6
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 
§ 8
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 
ZLECENIODAWCA      							ZLECENIOBIORCA 

