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Amely létrejött egyrészről az 1. pontban felsorolt szervezetek (továbbiakban együttműködő partnerek) között a mai 

napon és az alábbiak szerint: 

1. Együttműködő partnerek: 

a.) AFIDAMP – PULIRE VERONA 

b.) EXPOROM – EXPOCLEANING Bucharest 

c.) MATISZ – Budapest 

 

2. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával együttműködési kötelezettséget vállalnak a 

Clean Europe program 2013 évi tisztítás-technológiai szakmai versenysorozat megvalósítására. 

 

3. Ezen megállapodás kifejezi az együttműködő partnerek azon szándékát is, hogy a 2013 évi program lezárását 

követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját 

eszközeikkel is biztosítják. 

 

4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a Clean Europe programban meghatározott célokkal egyetértenek, 

az előzetesen egyeztetett cselekvési- és pénzügyi tervek megvalósításában részt vállalnak, továbbá kijelentik, 

hogy a Clean Europe programban a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 

5. Az együttműködő partnerek megállapodnak abban, hogy a Clean Europe program 2013 évi versenyei 

lebonyolításához minden egyes együttműködő partner biztosítja a saját versenyének helyszínét, a szükséges 

infrastruktúrát, megszervezi a versenyt, a versenybírók, a versenyfeladatokhoz szükséges felületek és egyéb 

eszközök biztosításával, illetve népszerűsíti a teljes Clean Europe tisztítás-technológiai szakmai versenysorozat. 

 

6. A Clean Europe program 2013 évi versenyeinek vezető szakértője Ritz Tibor. Minden együttműködő partner jogot 

kap arra, hogy két szakértő delegálásával létrehozza a szakértői csoportját, akik a versenyt felügyelik. 

 

7. Együttműködő partnerek rögzítik, hogy a versenyen való részvétel díja 30€ csapatonként, amely csapat két fő 

versenyző, illetve szükség esetén egy fő szakértőből áll. 

 

8. A csapat és a résztvevő személyek részvételükről és elért eredményükről oklevelet kapnak. 

 

9. Az egyes versenyek szponzorálhatók takarítási eszközökkel és –gépekkel. A szponzor cégekről, a szponzoráció 

jellegéről, annak pénzügyi mértékéről együttműködő partnerek közösen döntenek, és a döntést a későbbiekben 

írásba foglalják. 

 

10. Együttműködő partnerek megállapodnak, hogy a részletes versenyszabályzat kidolgozásának határideje 2013. 

március 15.  

 

11. Együttműködő partnerek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

aláírták. 

Budapest, 2013. március 1. 

…………………….……………………..……………………. 

AFIDAMP  

…………………………………………………………………………… …………………….……………………..……………………. 

EXPOROM      MATISZ  


