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Unitatea de învăţământ________________
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Nr. înreg. ________________

Nr. înreg. ________________

ACORD DE PARTENERIAT
1. Părţile contractante:
Liceul Teoretic ”HENRI COANDĂ” din Craiova, în calitate de organizator al Concursului
Național de Creativitate ”Protegez la Nature”, reprezentat prin director prof. Mihaela Brumar
şi
___________________________________________ (unitatea de învăţământ) în calitate de
partener, reprezentat/ă de director prof. __________________________, profesor(i)
coordonator(i) ____________________________________________________________ .
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în
vederea desfăşurării Concursului Național de Creativitate ”Protegez la Nature” ediția a XII-a,
organizat la Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, în perioada 23 – 25 noiembrie 2018.
3. Obligaţiile părţilor:
A. ORGANIZATORUL se obligă să presteze următoarele servicii:
- să informeze participanţii despre organizarea concursului;
- să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice
îndrumătoare;
- să asigure spaţiul şi resursele corespunzătoare desfăşurării concursului;
- să trimită diplome tuturor participanţilor ce au respectat condiţiile cerute.
B. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările acestora;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, în dublu exemplar,
împreună cu lucrările elevilor, precum şi fişa de înscriere la adresa indicată în
regulament.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării
concursului.
5. Clauze finale ale acordului:
Concursul Național de Creativitate ”Protegez la Nature” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea relaţiilor de colaborare între instituţii, cadrele didactice şi
elevii din unităţile de învăţământ participante.
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