Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött egyrészről:
A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület (székhely: l 12t Budapest, Eötvös

út

50.)

képviseletében eljáró Fehér Gyula elnök (továbbiakban Együttműködő

féD.

Másrészről mint a Magyar Sí Szövetség (székhely: II37 Budapest, Radnóti Miklós u.29.,
fsz. l.)
képviseletében eljár Dr. Fürstner József elnök (továbbiakban: Síszövetség)
együttesen (Felek)

között,

az alliírott helyen és időben, az a|ábbi feltételekkel.

preambulum

A Felek közösen megállapítják, hogy ahazaisíélet fejlődésének érdekébenszükség van

a két
fél szakmai és gyakorlati tapasztalatainak folyamatos cseréjére, a lehetőségekfeltárására és a
személyes kapcsolattartásra, a Felek különböző szervezeteinek szakirányú ismereteire.

A

Felek a közös célok, közös
egymással az alábbiak szerint,

érdekek és közös

prioritások mentén megállapodást kötnek

I. Megállapodás célja

A

Felek közös célja a sport-, és fizikai aktivitás hazai népszerűsítése,a havas sportok
kultúrájának és a biztonságos téli sportolás ismereteinek széles köní terjesztése és erre
megfelelően fejlesztett helyszínek, sípályák biztosítása. A Felek közös cé§a, hogy a magyar
sízők a hazai sipályák felé-forduljana§ ezáltal a magyarországi síéletfejlődjön. A Felek
együttmúködnek annak érdekében, hogy téli és nyári turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatásaikat a. szabadidő sportolók és a versenyzők'minél szélesebb köre vehesse
igénybe.

II. Prioritások

Felek megállapodnak, hogy együttműködésük során különösen
törekednek közösen

az alábbi

szempontokat

érvényesíteni.

- síokíatás kezdeti időszaka lehetőleg ahazai síiskolákban,hazai síterepektörténjen
- s ívers eny ek nagyobb ar ányb an hazánkb an kerü lj enek me grendezé sre
- sioktatóképzés, síedző képzésaz eddigiekhez képest nagyobb arányban itthon történjen
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III. A Felek vállalásai

A Felek

közös

célja, hogy ösztőnözze

a

a

sípályákhoz és a
tartozó magyarországi tájak, tájegységek, valamint ismert és kevésbé

belftldi furizmust

vonzáskörzetükhöz
ismert turisztikai láWányosságok megismerésének elősegítésével.

A Felek

törekednek az egységes kommunikációs stratégiák megvalósítása, széles köni egyéb

kommunikációs és marketing együttműködés a sísport, valamint szezonon kívül az egyéb
furisztikai vonzerő népszenisítéseérdekében, a sípályál<hoz és a vonzáskörzeti,ikhöztartaző
magyarországi tájak, tájegységek, valamint ismert és kevésbéismert turisztikai
látványosságokhoz kapcsolódó belft ldi turizmus ösáönzése érdekében.

fV. Kapcsolattartás módja

A

felek kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.

A

kapcsolattartók feladata a jelen
Megállapodáshoz tartoző összes szóbeli és írásbeli egyeáetéshez kapcsolódó ügyintézés.
Kij elölt kapcsolattartók:

Együttműködő fél r észéről:
Fehér Gyula elnök
Tel: 06 30 9147 045
E-mail cím : feher@skioutlet.hu
Levelezési cím: Lavina-Sport Kft.l027 Budapest Margit krt.46.

A

Síszövets ég részéről

Dr. Fürstner József elnök
Tel: 06 20 938 3756
E-mail cím : jfurstner@gmail.com
Levelezési cím: l l0l Budapest, Kőbányaiűt49. C épület 2. emelet

és

Dr. Csák Levente elnökségi tag
Tel: 06 30 950 2630
E-mail cím: leventecsak@gmail.com
Levelezési cím: l I0l Budapest, Kőbányaiút 49, C épület 2. emelet

V. Költségüselés

A

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás keretében kifejtett tevékenységével

kapcsolatban egymással szemben költségtérítésiigényt nem támasztanak.

VI. Megállapodás időtartama

A Felek közösen kijelentik, hogy az aláírástól számitott két évig szől a Megállapodás. A
lejárati határidő elött legalább 60 nappal a Felek úrjratárgyalják a Megállapodás
meghosszabbítását.

VII. Információkezelés feltételei

A Felek kijelentik, hogy
lrttp

s

a hatályos adafuédelmi rendeletet betartják.
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VIII. megállapodás módosítása, megszüntetése

Jelen Megállapodást

a

Felek közös megegyezéssel bármikor írásban módosíthatják,

megszüntethetik. Egyoldalú felmondás esetében 30 napos felmondási idő él.

IX.Zárő rendelkezés

A

felek kijelentik, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megállapodás saját honlapjukon

megjelenjen.

Jelen megállapodás 3 egymással megegyező példányban készült, sorszámozással, melléklet
nélkül.

A

Felek jelen megállapodást annak teljes ismeretében - mind akaratukkal mindenben

megegyezőt jóváhagyól ag trják aIá.

Budapest, 2020 november 05.
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Fehér Cyula

elnök
chernel István sí és Turisztikai
Klaszter Egyesület
ph.

Dr. Fürstner József
elnök
Magyar Sí Szövetség
ph.

