ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σήμερα ................................... οι υπογράφοντες τo συμφωνητικό αυτό
α) ο Αλκης Ράφτης του Κωνσταντίνου, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του κοινωφελούς
σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ – “ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ”», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σχολείου, αριθμός 8, 10558 Πλάκα, ΑΦΜ: 090050699, Δ.Ο.Υ: Ε΄ Αθηνών, που
για τις ανάγκες αυτού του συμφωνητικού θα καλείται εφεξής «Θέατρο»
και
β) ...................................................... του.......................... , ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος
..................................................................................................................................................... που εδρεύει
στη /στο .........................................................., οδός .................................., αριθμός ...........,
με ΑΦΜ: ............................ ΔΟΥ : ............................... που για τις ανάγκες αυτού του
συμφωνητικού θα καλείται εφεξής «Συνεργαζόμενος Φορέας», συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία
αποδεκτά τα παρακάτω :
Α. Ο πρώτος συμβαλλόμενος «Θέατρο», κατέχει την τεχνογνωσία της διδασκαλίας
ελληνικών χορών την οποία μπορεί να διοχετεύσει σε αντίστοιχες επαγγελματικές
οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους, σχολές, φορείς, κ.λ.π. Το «Θέατρο» αναλαμβάνει με
την υπογραφή του παρόντος την παροχή αυτής της υπηρεσίας ΔΩΡΕΑΝ στον δεύτερο
συμβαλλόμενο «Συνεργαζόμενο Φορέα».
Β. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων χορευτών-μαθητών του Συνεργαζόμενου Φορέα,
στο εκπαιδευτικό έτος, θα πρέπει να καταβάλλονται συμμετοχικά έξοδα στο «Θέατρο»,
προκαταβολικά με την εγγραφή τους, τα οποία αποτελούν δικαίωμα εξέτασης, για κάθε
μαθητή ανά έτος.
Γ. Στην έναρξη της συνεργασίας και μόνο για την πρώτη φορά, ο δεύτερος συμβαλλόμενος
«Συνεργαζόμενος Φορέας», υποχρεούται να προμηθευτεί από τον πρώτο συμβαλλόμενο
«Θέατρο» το προαπαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό Βασική ύλη .
Δ. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δικαιούται να προμηθεύεται κάθε έτος εκπαιδευτικό υλικό
από το «Θέατρο», ανάλογα με το πλήθος των μαθητών του, με ειδικές εκπτώσεις.
Ε. Οι λοιποί όροι και οι συνθήκες συνεργασίας αναφέρονται λεπτομερώς στον από ............
επικαιροποιημένο και ισχύοντα «Κανονισμό συνεργασίας», ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί
και με την υπογραφή του παρόντος γίνεται αμοιβαία αποδεκτός.
Ζ. Για να διατηρείται η ισχύς του παρόντος ο δεύτερος συμβαλλόμενος πρέπει να έχει καθ’
όλη τη διάρκεια του συμφωνητικού αναγνώριση από διεθνή οργάνωση του χορού,
εγκεκριμένη από τον πρώτο συμβαλλόμενο.
Η. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την ….........…............. και λήγει την ……...………. λύεται δε
αυτοδικαίως σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω ή κάποιο άρθρο του εν ισχύ
Κανονισμού Συνεργασίας.
Για το «Θέατρο»

Για το «Συνεργαζόμενο Φορέα»

