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Запорізький національний технічний університет, далі Університет, в
особі ректора Бєлікова Сергія Борисовича, що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з
плавання «Спартак» в особі директора Хацаревич Леоніда Семеновича, що діє
на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.

П редмет договору

1.1. Координація спільної діяльності учасників Договору щодо: вивчання
стану здоров'я спортивної молоді, розробка та реалізація дієвої комплексної
системи підтримки здоров'я (оздоровлення) згідно з рекомендаціями
Міжнародних організацій (СРБ ВООЗ) та реалізації Законів України "Про
освіту", "Про вищу освіту", "Про охорону здоров'я", постанов, інструкцій
Кабміну і інших нормативних актів.
1.2. Навчання студентів та методична робота надається за взаємною
домовленністю.
1.3. Проведення спільної науково-дослідної роботи, підготовка наукових
кадрів, залучення до
наукової діяльності практичних співробітників
організацій.
1.4. Проведення спільних нарад, семінарів, науково-практичних конференцій з
питань досягнень в науці, використання оздоровчо-відновлювальних систем і
технологій в учбовому та тренувальному процесах.
2. Зобов'язання Сторін
2.1.

Університет зобов'язується:

^

2.1.1. Проводити дослідження з питань скорочення строків спортивної
реабілітації плавців засобами фізичної реабілітації.
2.1.2. Забезпечити формування бази даних обстежень та обробку інформації.
2.1.3. Здійснювати підготовку спеціалістів з питань комплексного оздоровлення
і адаптації молоді, що займається фізичною культурою і спортом.
2.1.4. У відповідності до замовлень здійснювати інформаційне забезпечення
фахівців Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з
плавання «Спартак» з питань підтримки здоров'я з використанням засобів
фізичної реабілітації, створення реабілітаційних програм у відповідності з
формою захворювання та віковими і статевими особливостями.
2.1.5. Направляти студентів денної та заочної форми навчання факультету
Управління фізичною культурою та спортом на виробничу та переддипломну
практику.

2.1.6. Надавати консультативну, науково-методичну підтримку працівникам
Спеціалізованої дитячо-ю нацької школи олімпійського резерву з плавання
«Спартак» щодо здійснення професійної діяльності.
2.1.7. Надавати можливість користуватися навчально-методичною базою та
бібліотечним фондом університету.
2.2. Спеціалізована дигячо-ю нацька
плавання «Спартак» зобов’язується:
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2.2.1. Впроваджувати
реабілітаційні
та
рекреаційні
технології
щодо
підвищення функціонального стану здоров'я плавців та скорочення строків
спортивної реабілітації.
2.2.2. Здійснювати організацію навчально-виробничої практики студентів
денної та заочної форми навчання за спеціальностями факультету Управління
фізичною культурою та спортом, спільно з факультетом розробляти плани і
завдання практики.
2.2.3. Проводити інструктажі та забезпечувати охорону праці студентів на
період навчально-виробничої практики. Спільно з Університетом займатися
науково-дослідною роботою.
2.2.4. Долучатися до публікацій результатів наукових досліджень, практичних
рекомендацій за участю співробітників Університету, громадських організацій,
за взаємною згодою авторів даних публікацій.
3. Строк дії договору
3.1
Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та
діє до 04.04.2018 року і вважається пролонгованим, якщо не буде припинений
однією із Сторін обов'язковим письмовим повідомленням іншої Сторони.
4. П орядок вирішення спорів
4.1. Питання та спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, які
не врегульовані Договором, вирішуються за згодою Сторін.
4.2. Якщо між Сторонами не буде досягнута згода, спори вирішуються згідно
з чинним законодавством України.
5. Інші умови Договору
5.1. За погодженням Сторін до Договору можуть бути внесені зміни та
доповнення, які оформлю ю ться письмово та підписуються уповноваженими
представниками обох сторін і становитимуть невід'ємну частину цього
Договору.
5.2. При реорганізації чи перейменуванні однієї зі Сторін ії зобов'язання, що
передбачені
цим
Договором,
за
погодженням
Сторін
передаються
правонаступнику.

5.3. Договір може бути розірваний за письмовою згодою Сторін або однією зі
Сторін у випадку, коли одна зі Сторін Договору не виконує добровільно взятих
на себе зобов'язань, але не раніше ніж через два місяці після письмового
повідомлення про свій намір іншої Сторони.
5.4. Питання, пов'язані із забезпеченням успішного співробітництва, не
передбачені цим Д оговором, вирішуються за взаємною згодою Сторін у
письмовій формі.
5.5. Договір складений у двох примірниках українською мовою, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються у кожної Сторони.
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