Opći uvjeti za održavanje edukacijskih radionica u Javnoj ustanovi AQUATIKA – SLTAKOVODNI AKVARIJ
KARLOVAC
Članak 1.
Naručitelj i Aquatika utvrđuju zajednički interes za suradnju u
provođenju edukativnih i kreativnih radionica a u skladu sa
djelatnostima iz Statuta. Potvrdom rezervacije za održavanje
radionice, Naručitelj se slaže s ovim Općim uvjetima.
Članak 2.
A. Aquatika se obvezuje obaviti sljedeće:

1.

Održavanje edukativnih i kreativnih radionica za
djecu i mlade u prostorijama Aquatike u trajanju od
jednog školskog sata s maksimalnim kapacitetom
grupe od 30 osoba (prilog kratki opis radionica).

2.

Osigurati dva predavača koji su svojim znanjem i
iskustvom kompetentni provoditi edukaciju odnos
onoliko predavača koliko je dovoljno za kvalitetnu
provedbu radionice (jedan predavač na grupu od
maksimalno 15 osoba).

3.

Osigurati dovoljan broj materijala potrebnog za
provedbu i održavanje radionica.

4.

Dolaziti na vrijeme, odnosno minimalno 20 minuta
prije početka radionice kako bi se napravila
priprema za radionicu.

5.

Osigurati i pripremiti prostor za provedbu radionica
koji je prilagođen broju osoba ili polaznika radionice.
Prostor mora sadržavati svu potrebnu opremu
odnosno dovoljan broj stolova i stolica.

B. Naručitelj se obvezuje obaviti sljedeće:

6.

Dostaviti Aquatici narudžbu radionica koji će
sadržavati sve relevantne informacije i točnu
specifikaciju za svaku radionicu zasebno (datum,
vrijeme, broj djece, uzrast, naziv radionice).
Prihvatljiv oblik dostave rasporeda je pisanim putem
koristeći
elektroničku
poštu
info@aquariumkarlovac.com

7.

Narudžbu dostaviti Aquatici najkasnije do četvrtka
do 15:00 sati u tjednu koji prethodi tjednu
održavanja radionica.

8.

Obavijestiti Aquatiku o svakoj promjeni u tjednom
rasporedu pismenim putem najkasnije 24 sata prije
predviđenog termina održavanja radionice
(promjena dobne skupine, broja osoba, naziva
radionice ili otkazivanje termina).

9.

Članak 5.
Naknada za pružanje usluge provođenja edukativno/kreativnih
radionica definirana je u cjeniku i objavljena na web
stranicama Aquatike.
Radionice za socijalno ugroženu djecu (kronično i teško
bolesna djeca, djeca bez roditeljske i udomiteljske skrbi i sl.)
Aquatika može provesti bez obračunavanja naknade.
Naručitelj će kao dokaz o održavanju gratis radionica za grupe
koje spadaju u navedene kategorije dostaviti Izvršitelju
uvjerenje po isteku školske godine.

Članak 6.
Posebni uvjeti, naknade i sankcije ne izvršenja Ugovornih
obveza Naručitelja i Aquatike:

1.

Ukoliko Naručitelj ne dostavi Aquatici tjedni
raspored prema uputi i na način definiran u članku
2.B točka 1., 2. i 3. Aquatika zadržava pravo ne
prihvatiti provođenje radionica te se smatra da za
taj period nema ugovorenih obveza.

2.

Sve obavijesti o promjenama moraju biti dostavljena
na način i u roku propisanom u članku 2.B točka 3.a
u periodu redovnog uredovnog vremena Izvršitelja,
od ponedjeljka do petka. Sve obavijesti koje će biti
dostavljene izvan redovnog uredovnog vremena
Izvršitelj neće uzeti u obzir.

3.

Sve promjene u tjednom rasporedu o kojima
Naručitelj nije pravovremeno obavijestio Izvršitelja
neće biti uzete u obzir te Izvršitelj ima pravo ne
prihvatiti provođenje radionica koje su najavljene
nakon krajnjeg roka za dostavu obavijesti o
nastalim promjenama

4.

Kašnjenje, uzrokovano kasnim dolaskom grupe
(kašnjenje autobusa, otežani uvjeti prometovanja) i/
ili organizacijom Naručitelja, početka radionice do
30 minuta u odnosu na prethodno dogovoren termin
Aquatika neće posebno naplatiti te će provesti
radionicu. Ukoliko je kašnjenje veće od 30 minuta i/
ili uvjetuje pomicanje termina svih ostalih radionica
predviđenih za taj dan Aquatika neće održati
radionicu a Naručitelju će biti naplaćena naknada
prema tarifi iz cjenika.

5.

U slučaju više sile, izvanredne vanjske situacije koje
se u vrijeme sastavljanja ovih općih uvjeta nisu
mogle predvidjeti, niti ih je Aquatika ili Naručitelj
mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti Aquatika ima
pravo ne održati prethodno ugovorene radionice
Naručitelj nema pravo poduzimati mjere prema
Aquatici i obrnuto.

6.

Naručitelj se obvezuje nadoknaditi štetu za
eventualnu materijalnu štetu nastalu u prostoru
Aquatike tijekom održavanja radionice, ako je ona
uzrokovana djelovanjem ili nemarom sudionika
radionice ili njihove pratnje (djeca, učitelji, pratitelji)

Prije potvrde termina i ostalih uvjeta kupcu,
Naručitelj je obvezan najprije kontaktirati Izvršitelja
radi provjere mogućnosti provedbe radionice.
Članak 4.

Razdoblje provođenja radionica odnosno poslova i usluga iz
Članka 1. od strane Aquatike:

1.

Tijekom trajanja redovne školske godine,
uključujući period zimskih i uskršnjih praznika

2.

Tijekom školskih ljetnih praznika neće se provoditi
radionice

3.

Subotom, nedjeljom, državnim praznicima i
blagdanima Aquatika neće provoditi radionice
osim na upit

Ovi Opći uvjeti se primjenjuju od 1.8.2017.godine i traju do
opoziva.

