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W ramach zawartej Umowy Patronackiej
firma LORENC LOGISTIC POLSKA sp. z o.o. zobowiązuje się do:
Organizowania i przeprowadzania praktycznej nauki zawodu dla co najmniej
trzech uczniów z klas o zawodzie kierowca - mechanik, elektromechanik
pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych na terenie
zakładu mechanicznego spółki.
Zapewnienia Szkole dostępu do materiałów reklamowych oraz informacyjnych
związanych ze współpracą Stron (np.: ulotki, plakaty, banery).
Zapewnienia Szkole dostępu do pomocy dydaktycznych dotyczących zajęć
teoretycznych i praktycznych (np. zakup dostępu do platformy InterCars).
Zapewnienia uczniom uczęszczającym do klas objętym patronatem ubrań
roboczych na zajęcia praktyczne z logo Lorenc,
Organizowania uczniom uczęszczającym do klas objętym patronatem wycieczek
dydaktycznych o częstotliwości jedna wycieczka dla jednej klasy jeden raz na
kwartał, do:
a) Volvo (dla pierwszych klas),
b) Schmitz (dla drugich klas),
c) Lorenc Logistic - Serwis (dla trzecich klas).
Organizowania programu lojalnościowego dla uczniów polegającego na
promowaniu osób uzyskujących najlepsze średnie ocen w Szkole poprzez
oferowanie im nagród / gadżetów z katalogu utworzonego przez Lorenc –
program ten będzie obowiązywał co roku w każdej klasie będącej po patronatem
Lorenc.
Zapewnienia uczestnictwa reprezentanta Lorenc na spotkaniach promocyjnych na
rozpoczęciu roku szkolnego i spotkaniu z rodzicami.
Zapewnienia Voucherów na szkolenia dla wszystkich uczniów objętych
patronatem, którzy w nieprzerwany sposób kontynuowali naukę oraz ukończyli
klasę trzecią:
a) kierowca mechanik - szkolenie z defensywnej jazdy,
b) mechanik pojazdów samochodowych - szkolenie z naprawy skrzyni
biegów (I-schift),
c) elektromechanik pojazdów samochodowych - szkolenie z programów
diagnostycznych pojazdów ciężarowych.
Program lojalnościowy

Program lojalnościowy, o którym mowa w punkcie 6 organizowany będzie na
następujących zasadach:
1. Na początku każdego roku szkolnego Lorenc przekaże Szkole katalog
lojalnościowy Lorenc. Katalog zawierać będzie:
a) listę nagród dostępnych do uzyskania w danym roku szkolnym przez
uczniów Szkoły;
b) wymagania (średnie ocen), jakie uczniowie Szkoły muszą spełnić w celu
otrzymania nagrody.

2. Pod koniec każdego roku szkolnego, Szkoła przekaże Lorenc imienne zestawienie
wyników nauczania osiągniętych przez wszystkich uczniów kształcących się w
klasach objętych Umową, z podziałem na oceny indywidualne osiągnięte przez
każdego z uczniów oraz wyliczeniem średniej arytmetycznej wszystkich ocen.
3. Uczniowie, którzy w zakończonym roku szkolnym osiągnęli arytmetyczną średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania nie mniejszą, niż ustalona w katalogu
lojalnościowym, uprawnieni będą do uzyskania określonych nagród wynikających
z katalogu.
4. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przekazania na rzecz uczniów, którzy
spełnili wymagania określone w katalogu lojalnościowym świadczeń, w rodzaju
oraz wysokości ustalanej w tym katalogu.
5. W przypadku, gdy żaden z uczniów nie osiągnie w zakończonym roku szkolnym
wymaganej średniej ocen ustalonej przez firmę, Lorenc ma możliwość, według
własnego uznania, przyznania świadczenia tym spośród uczniów Szkoły, którzy
osiągnęli w minionym roku szkolnym najwyższą arytmetyczną średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów nauczania.

