Támogatási megállapodás
Amely létrejött egyrészről a Magyar Waldorf Szövetség mint közhasznú egyesület (1075 Budapest, Asbóth u. 17.,
képviselője: Marosváry Péter elnök, adószáma: 18676240-1-42), továbbiakban Támogatott, másrészről:
A vállalkozás neve:
Székhelye:
a továbbiakban Támogató között, a mai napon az alábbiak szerint:
Támogatott fő céljai:
• A magyarországi Waldorf-intézmények jogi érdekképviseleti feladatainak ellátása
• A Waldorf-pedagógia értékeinek védelme és képviselete
• A magyarországi Waldorf-pedagógiai és nevelési intézmények munkájának segítése
• A hazai Waldorf-oktatási és -nevelési intézményekbe járó gyermekek és fiatalok érdekeinek képviselete,
jogainak védelme mindazon esetben, ahol veszélyeztetve érzi egészséges testi lelki-szellemi fejlődésüket
• Új Waldorf-intézmények alapításának támogatása
• A magyarországi Waldorf-intézmények és fenntartóik részére pedagógiai és tanügyigazgatási szolgáltatások
nyújtása
• A Waldorf-pedagógia mint a „szabadság pedagógiájának” társadalmi megismertetése
• A hazai Waldorf-mozgalom kulturális, művészeti és szakmai eseményeinek, rendezvényeinek szervezése
1. Támogató megismerte Támogatott tevékenységét, céljait, és azokkal egyetért. Támogató a jelen
megállapodásban meghatározott támogatásával kíván hozzájárulni Támogatott céljainak megvalósulásához.
2. Támogató csatlakozik a Támogatott által kezdeményezett „ÉRTED” TÁMOGATÁSI RENDSZERHEZ, melynek
keretén belül pénzügyi támogatás folyósítását vállalja Támogatott részére az alábbi módon és mértékben:

3. Támogató a támogatást Támogatott részére ellenszolgáltatás nélkül adja.
4. Támogató kifejezett hozzájárulását adja, hogy a jelen megállapodásban szereplő tartalmakat Támogatott
minden korlátozás nélkül megjelentesse a biz.waldorf.hu domain című weboldalán és más kommunikációs
csatornáin (levelező listák, facebook oldal, egyéb weboldalak, nyomtatott szóróanyagok, stb.)
5. Támogató vállalja, hogy a támogatást a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározottak szerinti, valós
tényadatok alapján számolja ki és „Szabadon felhasználható pénzügyi támogatás” címén legkésőbb minden
tárgyévet követő március 31-ig átutalja a Támogatott 16200106-11511597 számú bankszámlájára.
6. Támogatott a beérkezett támogatásról igazolást bocsát ki Támogató részére a támogatás beérkeztét követő év
januárjában.
7. Támogató jogosult jelen megállapodást bármikor, indokolás nélkül, a Támogatottnak címzett írásos formában, a
felmondást követő naptári év január 1-i hatállyal felmondani. Támogató nyilatkozik, hogy a felmondás hatályba
lépését megelőző év árbevétele alapján meghatározandó támogatási összeget a felmondás tényétől függetlenül
változatlan módon folyósítja Támogatott részére.
Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal érvényesítik.
Budapest,
_______________________
Támogatott

_______________________
Támogató

