სემინარში მონაწილის ხელშეკრულება
№ ________________
ერთი

მხრივ

__________

___________________________(პირადი

№

________________________

პირადობის № _________________) შემდგომ პიროვნული განვითარების სემინარისა და გაცვლითი
პროგრამის მონაწილე და მეორე მხრივ შპს აიესაი ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო
სკოლა (404412845) შემდგომ აიესაი ვთანხმდებით შემდეგზე:
1. სემინარში მონაწილეობის კრიტერიუმი გაცვლითი პროგრამის მონაწილისთვის:
მე,

სემინარში

მონაწილე

ვადასტურებ,

რომ

ვაკმაყოფილებ

აუცილებელი

კრიტერიუმების

მინიმალურ მოთხოვნას:
Ο ვარ 18-30 წლამდე ახალგაზრდა და პროექტის დასრულებამდე არ ვიქნები 30 წლის
Ο მე მაქვს საკმარისი ცოდნა აისეკის და აიესაის, როგორც ორგანიზაციების, მათი მიზნებისა და აქტივობების შესახებ
Ο მე მაქვს საკმარისი ადაპტაციის უნარი უცხო კულტურებთან, შემიძლია გავუმკლავდე კულტურულ შოკს
Ο მე მაქვს ოფიციალური დამადასტურებელი საბუთები ქვემოთ მოცემული აკადემიური მიღწევების შესახებ
Ο მე მაქვს დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ გავიარე გაცვლითი პროგრამების ყველა შესარჩევი ეტაპი
Ο მე მაქვს საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება შესაბამისად ჩემი გეოგრაფიული/პროექტის ტიპის არჩევანისა, რომ წარმატებით გავიარო
პროექტის მორგების ეტაპი
Ο მე მაქვს საკმარისი ფინანსური შესაძლებლობა, რომ დავფარო ქვეყნიდან-ქვეყანაში მგზავრობის ხარჯები
Ο მე

მაქვს

საკმარისი

ფინანსური

შესაძლებლობა, რომ

დავფარო

სემინარში მონაწილეობის საფასური 240 ლარი აიესაის მიერ

გაცემული ინვოისის საფუძველზე და მოგვიანებით პროგრამაში მონაწილეობის

გადასახადი 560

ლარი აიესაის პარტნიორი აისეკ

საქართველოს მიერ გაცემული ინვოისის საფუძველზე.

2. აიესაის შესახებ
ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების
საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც
ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ
რეალობას.

აიესაიში

ახალგაზრდები

პროექტების,

ღონისძიებებისა,

პროგრამებისა

და

კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და
ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.
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3. აიესაის სემინარი გულისხმობს:
“პიროვნული განვითარების სემინარი” ეს არის ტრენინგებისა და პრაქტიკული სწავლებების კონცეფცია,
სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება გამოიკვლიონ საკუთარი პიროვნების სისუსტეები, ძლიერი
მხარეები, პოტენციალი, უნარები და ინტელექტის დონე, რომ შემდგომში ეფექტურად მოახდინონ თვითრეალიზაცია და ლიდერული უნარ-ჩვევების სრულყოფა. სემინარი მოიცავს რვა სესიას:
1. მსოფლხედვის ჩამოყალიბება
2. ღირებულებები და ხედვა
3. მიზნის დასახვა
4. ლიდერული უნარჩვევები
5. დროის მართვა
6. თვით-რეალიზაცია
7. ეფექტური კომუნიკაცია
8. შემაჯამებელი სემინარი

3.1. აიესაის სემინარი არ გულისხმობს შემდეგს:
● აკადემიური მოსწრების კრედიტებს უმაღლესი სასწავლებლისთვის.
4. აიესაის როლი და პასუხისმგებლობები
● შესარჩევი ტურის ჩატარება და გასაუბრების წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილის
ჩართულობა სემინარში შერჩევიდან არა უგვიანეს 2 კალენდარული კვირისა.
● დააკავშიროს სემინარის მონაწილე პარტნიორ ორგანიზაცია აისეკ საქართველოსთან გაცვლითი
პროექტების საძიებო სისტემის (aiesec.org) გამოყენებისათვის.
● იქონიოს ინტენსიური კომუნიკაცია სტუდენტთან სემინარის განმავლობაში.
5. სემინარში მონაწილის როლი და პასუხისმგებლობები
● გადაიხადოს სემინარში მონაწილეობის ერთჯერადი გადასახადი 240 ლარი
● გაეცნოს და დაეთანხმოს აისეკ საქართველოსთან გასაფორმებელ კონტრაქტს, რომელსაც
აფორმებს გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობამდე www.exchangeprogram.ge/AIESEC_Contract.pdf
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6. გადახდის პირობები
● სემინარის მონაწილე ერთიანად ფარავს პროგრამაში მონაწილეობის გადასახადს, 240 ლარს,
შესარჩევი ეტაპის (გასაუბრების) წარმატებულად გადალახვიდან 2 სამუშაო დღეში, სემინარის
დაწყებამდე.
● სემინარის ღირებულება 240 (ორას ორმოცი) ლარი არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. საფასური
მოიცავს შემდეგი მომსახურებების გაწევას: სემინარის ჩატარება, გაცვლითი პროგრამის
კონტრაქტის მომზადება, გაცვლითი პროგრამისთვის მოსამზადებელი სესიების ჩატარება.
● ამ კონტრაქტზე ხელის მოწერით პროექტის მონაწილე ადასტურებს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი
მომსახურება და პასუხისმგებლობები აიესაის მიერ შესრულდა და მონაწილე მზად არის მიიღოს
მონაწილეობა სემინარში.
● ინვოისი გაიცემა შპს აიესაი ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლის საბანკო
რეკვიზიტებით:

საიდენფიფიკაციო კოდი : 404412845
საბანკო კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი : GE78TB7685736080100004
თიბისი ბანკი, სს
7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
●

ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე და ძალაშია მხარეთა მიერ ნაკისრი
პასუხისმგებლობების ამოწურვამდე.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა და დავების გადაწყვეტის წესი
● ხელშეკრულების

შეწყვეტა

შესაძლებელია

თუ

რომელიმე

მხარე

არსებითად

არღვევს

ხელშეკრულების პირობებს;
● ხელშეკრულება და მისგან გამომდინარე უფლება-მოვალეობები რეგულირდება საქართველოს
კანონმდებლობით.
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9. ფორს-მაჟორი
● მხარეები

თავისუფლდებიან

პასუხისმგებლობისგან

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

ვალდებულების შეუსრულებლობისას თუ ეს გამოწვეულია გადაულახავი ძალის შედეგად,
კერძოდ, წყალდიდობით, მიწისძვრით, ხანძრით, გაფიცვით, სამხედრო მოქმედებით, ბლოკადით,
სახელმწიფო ორგანოების აქტებითა და ქმედებებით, სასამართლო გადაწყვეტილებებით და სხვა
ფორს-მაჟორული გარემოებებით;
● ფორს-მაჟორული გარემოებების შემთხვევაში მხარეები ვალდებულნი არიან მიმართონ ყველა
შესაძლო

ზომას,

ასეთ

გარემოებათა

შედეგების

აღმოსაფხვრელად

და

დაუყოვნებლივ

წერილობით შეატყობინონ მეორე მხარეს ამის შესახებ.

10.ოფიციალური ბეჭედი და ხელმოწერა
აიესაი ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლის დირექტორი
გიორგი დოლიძე
ხელმოწერა:

სემინარის მონაწილის თანხმობის დამოწმება
მე, სემინარის მონაწილე, ვიზიარებ და ვეთანხმები აიესაის ხელშეკრულებას, აისეკის როლს და
პასუხისმგებლობებს, სემინარის მონაწილის როლს და პასუხისმგებლობებს და ვადასტურებ ამ
ხელშეკრულებაში მოცემული ინფორმაციის მართებულობასა და სისწორეს.
სემინარის მონაწილის სახელი, გვარი

ხელმოწერა:

თარიღი:
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