м. Івано-Франківськ
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

між Товариством з обмеженою відповідальністю “ЛАУФЕР СІЕНСІ”
та ______________________________________________ у м._______________

1. Загальні положення
Цей Меморандум про співпрацю (надалі - "Меморандум") визначає
відносини та напрями співробітництва між Товариством з обмеженою
відповідальністю “ЛАУФЕР СІЕНСІ”, в особі директора Лауфер Антона
Михайловича, та _____________________________________________________
______________, які разом іменуються як Сторони.
Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що інформаційна
діяльність у галузі освіти за напрямком “Програмування та керування верстатів
з Числовим Програмним Керуванням” (далі — ЧПК), має важливе завдання –
удосконалення учбових планів навчання в закладах всіх рівнів акредитації,
використання допоміжних методів у процессі навчання, у тому числі
дистанційних, та переконання абітурієнтів учбових закладів в актуальності
вказаних професій.
2. Напрями співробітництва Сторін
Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні
сфери співробітництва:
1. Безкоштовне проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів,
лекцій, конференцій тощо) на території навчального закладу
“_____________________________________________________” серед
абітурієнтів, студентів учбового закладу, та при необхідності
викладачів, спрямованих на підвищення навиків в програмуванні
верстатами з ЧПК;
2. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та
курсів, різноманітних проектів, у тому числі олімпіад, спрямованих
на підвищення навичок абітурієнтів, студентів учбового закладу та
українського суспільства при загальній зацікавленості;

3. Організація консультування та обмін досвідом через проведення
відеоконференцій при необхідності між вищезазначеними особами;
4. Надання безкоштовного доступу до системи навчання на термін
від 1 року, з подальшим продовженням.
5. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.

3. Взаємні зобов'язання
Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного
Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами
для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.
Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є
конфіденційними та можуть надаватися зацікавленим третім особам у разі
необхідності.
Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них
самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим
Меморандумом.
Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово
та за згодою Сторін.

4. Прикінцеві положення
Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не
призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будького з них.
Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно
відносинами незалежних сторін.
Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких
питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з
положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін
укладати інші угоди з іншими особами.
Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього
Меморандуму будуть вирішуватись шляхом дипломатичних переговорів та
консультацій між Сторонами.
Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає
чинність протягом діяльності Сторін.

Припинення Меморандуму набирає чинності через три місяці після
отримання повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум
втрачає чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того
дня, в який Меморандум втратив чинність, а також будь-якої поточної
діяльності з реалізації конкретних проектів в рамках цього Меморандуму.
Текст Меморандуму складений у 2 (двох) примірниках українською
мовою, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
Складено в м. Івано-Франківськ, ___ __________ 2017 р.

Підписи Сторін:

За Товариство з обмеженою
За _____________________________
відповідальністю “ЛАУФЕР СІЕНСІ” у м.________________________

Директор

Директор

Лауфер А.М.

_____________

_____________

_____________
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М.П.

