Umowa uczestnictwa w programie ATP PL
Academic Training Partner PL SUSE Linux

Umowa uczestnictwa w programie Academic Training Partner PL (ATP PL) zostaje
zawarta pomiędzy firmą On-Line Education Pyzik Lucyna 05-090 Raszyn-Rybie
ul.Środkowa 12, reprezentowaną przez: dr inż. Lucynę Pyzik; koordynatorem programu ATP
PL z upoważnienia Novell sp. z o.o. (§2 p.1 umowy współpracy Novell i On-Line Education)
zwaną dalej „On-Line Education";
a wymienionym poniżej uczestnikiem programu Academic Training Partner PL:
Nazwa prawna
Partnera
Adres

reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Partnerem".
1.

DEFINICJE. Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:
a) Materiały Szkoleniowe oznacza zatwierdzone przez polskie biuro Novella materiały

do autoryzowanych przez Novella kursów SUSE Linux w języku polskim uzyskane
wyłącznie w ramach programu ATP PL,
b) ATP PL oznacza zakwalifikowaną do Programu ATP PL szkołę ponadgimnazjalną lub

wyższą,
c) CNI/NAI oznacza autoryzowanego do prowadzenia szkoleń w ramach programu ATP

PL instruktora Novella (Certified Novell Instructor/Novell Authorized Instructor).
Instruktor może prowadzić wyłącznie kursy, do których nabył uprawnienia
instruktorskie,
d) Doradca Ucznia (Learning Advisor) oznacza nauczyciela, który ukończył szkolenie
w zakresie prowadzenia zajęć w programie ATP PL,
e) Dokument Programu ATP PL oznacza „Opis programu ATP PL" w wersji

elektronicznej dostępny na portalu http://oedu.pl. On-Line Education zastrzega sobie
prawo do wprowadzania – w uzgodnieniu z polskim biurem Novell zmian w Dokumencie Programu ATP PL. Nowa wersja Dokumentu Programu ATP PL
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zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje i wchodzi w życie oraz staje się obowiązująca
dla Partnera w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia o zmianie zgodnie
z obowiązującym prawem, o ile w tym czasie nie wypowie on umowy.
2.

OKRES OBOWIĄZYWANIA
a) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
b) Autoryzowane kursy w ramach programu ATP PL mogą być prowadzone przez

Partnera po dokonaniu rejestracji w programie oraz podpisaniu niniejszej umowy.
c) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3.

ZOBOWIĄZANIA PARTNERÓW
a) Partner ATP PL powinien być szkołą ponadgimnazjalną, szkołą wyższą lub instytucją

edukacyjną
b) Przystąpienie do programu jest bezpłatne.
c) W przypadku prowadzenia kursów autoryzowanych ATP PL wymagane jest:
•

złożenie i opłacenie zamówienia w wybranej opcji (punkt 3. d),

•

zatrudnienie instruktora CNI/NAI lub/i Doradcę Ucznia,

•

przekazanie do On-Line Education harmonogramu wszystkich autoryzowanych
kursów SUSE Linux na każdy semestr,

•

w autoryzowanych kursach SUSE Linux realizowanych w ramach Programu
ATP PL mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie/ studenci Partnera,

•

autoryzowane kursy SUSE Linux mogą prowadzić wyłącznie nauczyciele
posiadający, odpowiednio: certyfikat CNI/NAI (opcje stacjonarnego lub
zdalnego nauczania) lub tytuł Doradcy Ucznia (opcja zdalnego nauczania),

•

autoryzowane kursy SUSE Linux mogą się odbywać w siedzibie Partnera lub
zdalnie, z użyciem aktualnych Materiałów Szkoleniowych.

d) Opłaty za prowadzenie autoryzowanych kursów.
•

opcja standardowa (A). Partner wnosi opłatę za każdego uczestnika
autoryzowanego kursu SUSE Linux w wysokości określonej w Dokumencie
Programu ATP PL zależnej od rodzaju i typu kursu.

•

opcja abonamentowa (B). Partner wnosi roczną opłatę abonamentową zależną
od wybranego kursu oraz liczby zgłoszonych uczniów/studentów (skali
realizacji programu). Szczegółowy wykaz opłat abonamentowych znajduje się
w Dokumencie Programu ATP PL.
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e) Po dokonaniu rejestracji Partner może używać loga i nazwy Programu w swoich

materiałach informacyjnych.
f)

Ewaluacja programu. Obie strony prowadzą ewaluację programu w postaci okresowych
analiz ankiet ewaluacyjnych oraz wyników testów i egzaminów. Dokumenty analiz
udostępniane są obu stronom umowy.

g) Serwis internetowy i dokumentacja elektroniczna Programu ATP PL . On-Line

Education prowadzi serwis internetowy oraz dokumentację elektroniczną Programu
ATP PL (w tym: generowanych świadectw ukończenia kursów) zgodnie
z obowiązującym prawem. Partner zobowiązuje się do przekazywania informacji
niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu – tj. rejestracji szkoły w programie,
rejestracji uczniów/studentów i przydzieleniu wybranych szkoleń, harmonogramu
zajęć w ramach autoryzowanych kursów SUSE Linux, dystrybucji materiałów
szkoleniowych, ewaluacji.
4. DOKUMENTACJA KURSÓW
a) Materiały Szkoleniowe. Partner jest zobowiązany stosować wyłącznie aktualne wersje

Materiałów Szkoleniowych. Partner może stosować materiały uzupełniające, jeżeli nie
są one sprzeczne z celami kursu, ale nie mogą one zastępować Materiałów
Szkoleniowych SUSE Linux dostarczonych przez On-Line Education.
b) Świadectwa ukończenia kursów.

Imienne, autoryzowane świadectwa ukończenia
autoryzowanego kursu SUSE Linux będą wystawiane i przesyłane przez On-Line
Education. Partner ma obowiązek wydać świadectwa ukończenia kursu wszystkim
uczestnikom, którzy z powodzeniem ukończą autoryzowany kurs SUSE Linux na
zasadach zawartych w niniejszej Umowie.

c) Zamówienia i dostawa. Materiały i świadectwa będą dostarczane przez On-Line

Education na jego koszt.
d) Reprodukcja materiałów szkoleniowych. Wszystkie materiały szkoleniowe są objęte

prawami autorskimi (wszelkie prawa zastrzeżone).

5. ROZWIĄZANIE UMOWY.
a) Rozwiązanie umowy z określonej przyczyny. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą

Umowę z powodu wyraźnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, jeżeli
naruszenie takie nie zostało usunięte w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania
wezwania do usunięcia naruszenia.
b) Rozwiązanie Umowy z woli jednej ze stron. Niezależnie od warunków podanych

w punkcie 2 niniejszej Umowy, Umowa może zostać rozwiązana na wniosek jednej ze
Stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
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c) Skutki rozwiązania Umowy. P o wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu

z jakiegokolwiek powodu, przestrzegane będą następujące zasady:
1) Partner niezwłocznie zaprzestanie działalności określonej Programem ATP PL.
2) On-Line Education wykreśli Partnera z rejestru ATP PL, zachowując zgodnie z polskim
prawem informacje historyczne do celów archiwalnych.
6. WARUNKI OGÓLNE
a) Wszelkie zmiany tej Umowy muszą mieć formę pisemną i muszą być podpisane przez
obie strony pod rygorem nieważności.
b) Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe
przepisy kodeksu cywilnego.
c) Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych
w drodze negocjacji.
d) W przypadku konieczności skierowania sporu wynikłego ze stosowania niniejszej
umowy na drogę postępowania sądowego, zostanie ono przeprowadzone w sądzie
właściwym dla siedziby On-Line Education.
e) Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

On-Line Education
Pyzik Lucyna
05-090 Raszyn-Rybie
ul.Środkowa 12
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