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UMOWA O WSPÓŁPRACY

Za-wartawe Wrocławiu w dniu 14.07.2016

pomiędzy

WyższąSzkołąHumanistyczną we Wrocławiu z siedztbą we Wrocławiu (5a-436)
ul. Wojrowicka 58, NIP 894-27-38-000,
zarejestrowaną w Rejestrze IJczelniNiepublicznych prowadzonym PrzęZ Ministerstwo Nauki
i SzkolnictwaWyższego pod nr 255
reprezentowanąprzęz

ZaloĘ ciela WSI{ -'Wacława Łącryńskiego
zwanymw dalszej częścirrmowy Uczelnią
a

II Liceum ogótnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w OleŚnicy z siedzibą
w Oleśnicy (56-400) ul. Wojska Polskiego 5&
NIP 911 13 96 603
reprezentowarLąprzez

mgr Jolantę Kwaśniewską - dyrektora szkoĘ
zwanąw dalszej częściumowySzkołą

§1
pomiędzy Uczelnią a Szkołą zostaje zawańa umowa o współpracy polegająca, mięózY
innymi, na mozliwościuczestnictwa uczniów Szkoły w wykładach, zajęciach ÓwiczeniowYch,
warsztatowych i innych, które odbywają się w ramach procesu kształcenia na kierunkach
prowadzonych przez Uczelnię w jej salach wykładowych, ćwiczeniowych i Pracowniach,
iu prrygoło*u.ri, i przeprowadzenia dla uczniów Szkoły ptzez Uczelnię sPecjalnie
p."ygoto*anych wykładów, zajęó ówiczeniowych czy warsztatów w pracowniach i salach
wykładowyctr IJczeIń, bądź pomieszczentach Szkoły, realizacji wspÓlnie przygotowanYch
warsztatów i projektów o charaktęrze edukacyjn5rm, udostępnianiu na swoich stronach
intemetowyń,'bądżw ogólnodostępnych mediach, którymi zaruądzĄą, wszelkich informacji,
zdjęó, postów informujących o wspólnych przedsięwzięciach, dzińanlach z zamieszczańęrct
jeónocŻeśnię kńdorazowo 1ogo Szkoły 1Ń Uczelni w publikowanych ptzęz obie stronY
umowy matęńałach informacyj nych.

§2
Strony umowy wstępnie uzgńniają, iż wykJady, ćwtczeńa, warsztaty otaz spotkania zostaną
przęprowadzone w okręsach i terminach wzajemnie uzgodnionych przez stronY umow}, a

i ćwiczń
szczegółowy zakres wspólnych projektów, warsźatów czy wykładów
za usługi
odpłatności
pr"ygóto*anych przęzuczelnię specjalnie dla Szkoły, a także kwestie
w formie pisemnej,
edukacyjne zostanąokreślone w diodze oddzielnego porozumienia

§3
jej trwania do udostępniania na swoich
strony umowy wzajemnie zobowiązĄą się w okresie
oraz postów.informujących
stronach internetowyńbądźmediacń,-kto.yr"i zarząóiają zdjęó
jednoczesnym
vrrlieszczaniem 1ogo firmy
o organizowanych ńspólnych przedsięwzięóiach, z
partierskiej * poUtit o*anych materiałach informacyjnych,

§4
uczelni na terenie
Strony umowy wzajemnie ustalają możliwośćumieszczenia logotypu
porozumienia,
Szkoły Ia czastrwŃa umowy, w formie przyjętej przez obie strony

§5
stronie
uczelnia zńowiązĄe się w ramach zawartej umowy do umięszczęńa na swojej
współpracy,
* ,uiłiacepartnerzy 1ogo SzkoŁy zinformacją o zawartej umowie
internetow

"i

§6
przezkńdą ze
jej
umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możIt-vłością rozwiązańa
pod rygorem
stron za jednomiesięcznym okresem wlpowiedzenia w formie pisemnej
niewźności.

§7
Umowazostaje zawartaw dwóch egzetlplarzachpo jednym dlakńdĄ ze stronumowy,
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