Žamberská asociace mezinárodních kontaktů

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
subjektů participujících na mezinárodní spolupráci partnerských měst
Žamberk, Rice Lake (USA),
ZASTOUPENÉ STRANY:
Jméno: Žamberská asociace mezinárodních kontaktů (jako pověřený zástupce
uvedených zúčastněných subjektů- ŽIFA, Gymnázium Žamberk, Město
Žamberk )
Adresa: Polská 1384, 564 01 Žamberk
Zast.: Mgr. Janou Fialovou, jednatelkou
IČO: 266 49 853
(dále jen ŽIFA)

Jméno a příjmení :…………………………………………………..
Adresa:……………………………………………………….
Zastoupený :………………………………………………………….
RČ:…………………………………………………………..
(dále jen student)
I.
ÚČEL DOHODY
Účelem této dohody je přispět k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj
mezinárodní spolupráce partnerských měst Žamberk a Rice Lake ( USA) formou zajištění
studijních pobytů v Rice Laku za podmínek uvedených dále.
II.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
ŽIFA se zavazuje :
a) napomáhat při získávání finanční podpory na částečné pokrytí nákladů ročního
studijního pobytu studenta v Rice Laku, High School Warriers,Wisconsin z rozpočtu
Města Žamberk, popřípadě jiných zúčastněných měst či obcí..
Způsob a termín poskytnutí příspěvku je předmětem dohody zúčastněných
starn.....................................................................................
b) pomáhat při výběru studenta,
c) napomáhat při získávání potřebných informací a formalit pro získání studentského
víza do USA,
d) předávat studentovi k zodpovědnému prostudování veškeré informace doručené od
amerických zúčastněných partnerů (RLIFA, SCI),
e) zprostředkovat přímý kontakt studenta s americkými partnery pro snadnější a rychlejší
řešení vzniklých problémů,
f) zprostředkovat schůzku se studentem a jeho rodiči, aby mohlo dojít k navázaní širší
spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Student se zavazuje:
1) Před odjezdem na studijní pobyt do Rice Lake:
a) zaplatit v daných termínech částky požadované americkými partnery na pokrytí
poplatků a pojištění (3.800,-USD) a SEVIS poplatku (180,-USD) ,
a) pracovat zodpovědně a samostatně při vyplňování a zajišťování potřebných formalit
pro získání studentského víza a jiných formalit nezbytných pro vycestování,
b) samostatně a zodpovědně prostudovat veškeré poskytnuté materiály a důležité
informace dále poskytovat svým právním zástupcům,
e) v případě potřeby přímo komunikovat s americkými partnery pro snadnější a rychlejší
řešení vzniklých problémů.
2) V průběhu studia v RL:
Přispívat pravidelně (nejméně jednou za měsíc) a včas (jeden týden před uzávěrkou
příslušného čísla ŽL) do Žamberských listů a informovat veřejnost o jeho zážitcích ze
studijního pobytu v USA.
3) Po návratu z RL:
a) aktivně se zapojovat do řešení partnerských projektů mezi městy Žamberkem a Rice
Lakem ( při návštěvách hostů se osobně účastnit péče o ně, vytvářet program
pro ně včetně zajištění ubytování v rodinách, nejméně však 1x po příjezdu z RL),
b) zajistit nejméně 1x dovoz/odvoz z/do Prahy pro exchange studenta z Rice Laku,
c) nejméně 1x ubytovat jednoho exchange studenta z RL po dobu jeho pobytu v
Žamberku se stejnou péčí, jaké se mu dostalo v RL,
d) předávat své zkušenosti z pobytu v USA dalším zájemcům (uspořádat výstavu a
přednášku pro školy a veřejnost v městské knihovně),
e) napomáhat zúčastněným subjektům a nově vybraným studentům s překlady
a vyplňováním formulářů v anglickém jazyce,
f) podílet se na co nejširší propagaci spolupráce mezi oběma městy,
g) podílet se na vytváření internetových stránek o partnerských městech v angličtině
ČAS a MÍSTO PLNĚNÍ:
Čas: Od nabytí platnosti a účinnosti dohody na dobu minimálně tří let.
Místo: Dle aktuální potřeby.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:
a) Nebude-li student schopen (přestěhování, změna studia) nebo ochoten dodržet
dohodnuté podmínky, souhlasí , že uhradí na účet ŽIFA 9 000,-Kč za každý rok
nedodržení dohody nebo poměrnou částku tohoto poplatku.
b) Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží student a jeden
ŽIFA.
c) Zastoupené strany prohlašují, že si dohodu přečetli a že byla ujednána podle jejich
svobodné vůle.

V Žamberku 2012, dne………………………….
……………………………………………
Student
……………………………………….
Právní zástupce studenta

……………………………………
ŽIFA

