ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (Griechisch)

Μεταξυ της πολης Gütersloh, εκπροσωπουμενη απο τη διευθυνση του
σχολειου ….......................................... του δημοτικου σχολειου .........................
............................................... και κυριου/aς ......................................................
Οδος ................................................ Τοπος διαμονης ..........................................
συναπτεται η ακολουθη συμφωνια αδειας.
• Η πολη Gütersloh παρεχει στον χρηστη ως μονιμο κηδεμονα του μαθητη
.............................................. που βρισκεται στην ταξη .............................
ενα iPad - αριθμος συσκευης .................................................................με τα καταλληλα ασεσουαρ και λογισμο διαθεσιμο δωρεαν. Το iPad
προοριζεται αποκλειστηκα για την υποστηριξη της εξ αποστασεως
εκπαιδευσης κατα τη διαρκεια του κλεισιματος του σχολειου στο NRW.
Μπορει να εξυπηρετηθει εξ αποστασεως απο την πολη του Gütersloh, η
τοποθεσια του μπορει να βρισκεται ανα πασα στιγμη.
• Η σχεση χρησης ξεκινα στις .............................. και τελειωνει την ημερα
που τα σχολικα μαθηματα συνεχιζονται στο κρατιδιο NRW. Το iPad
πρεπει να επιστραφει στο σχολειο την πρωτη ημερα της επαναληψης
των σχολικων μαθηματων.
• Ο χρηστης ευθυνεται για ζημια η απολεια του iPad. Ο χρηστης
διαβεβαιωνει οτι υπαρχει επαρχης ασφαλεια αστικης ευθυνης , επισης
για ζημιες απο συμβολαια ενοικηασης – δανειου οπου καλυπτει ζημια
στο iPad η την απολεια του.
• Ο χρηστης επιβεβαιωνει οτι ελαβε το iPad απο το δημοτικο σχολειο σε
κατασταση λειτουργιας και χωρις ελαττωματα.
• Οχρηστης δεσμευεται με την υπογραφη του.
•

να χρησιμοποιη το iPad αποκλειστηκα για σχολεικους σκοπους . Δεν
επιτρεπετε η χρηση για ιδιοτικους σκοπους,

• να χειριζεται το iPad και τα ασεσουαρ του προσεκτικα και υπευθυνα,
• αναφερει τυχον ελαττωματα στη συσκευη, οσον αφορα το υλικο η
το λογισμικο,καθως και την απολεια στο δημοτικο σχολειο αμεσως,

• το iPad να μην μεταβιβαζετε σε τριτους,
• να μην αλλαζετε τις βασικες ρυθμισεις του iPad ανεξαρτητα και να
μην φορτωσετε περαιτερω λογισμικο η αλλες εφαρμογες στο iPad.
• H πολης του Gütersloh δεν αναλαμβανει καμια ευθυνη για δεδομενα
που αποθηκευονται ιδιοτικα στο iPad.

Aνακοινωση
Για τη ρυθμηση WLAN στο σπιτι, ειναι σημαντικο για τα iPads των
σχολειων Logodidakt να γνωριζουν οτι τα iPad πρεπει πρωτα να
εγγραφουν απο το χρηστη στο σχολειο και στη συνεχεια να
συνδεθουν για να μπορουν να διαμορφωσουν το δικο σας WLAN
στο σπιτι.

Gütersloh, den …………………………………………

…………………………………………….

…………………………………

Επικεφαλης Δημοτ. Σχολειου

Χηστης

Schulleitung der Grundschule

