
 

 

 

 

„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy 

wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 4 do ZK/12/2017/EFS 

WZÓR- 

UMOWA nr .............../………………….. 

na wykonanie  usługi przeprowadzenia wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dla uczestników projektu 

„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz 

cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

 

zawarta w dniu ….......... 2017 r. w Korfantowie, pomiędzy: 

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,   z siedzibą w Korfantowie, ul. 

Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 7531567625, nr REGON 

000654530,  o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł,  

reprezentowanym przez Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu,  

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 

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

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

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

zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na  usługę przeprowadzenia wsparcia z zakresu 

zdrowia psychicznego dla uczestników projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program 

zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat 

oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu w okresie od dnia 25.09.2017  do dnia 31.05.2018 r.: 
1. Terapii behawioralno – poznawczej w ilości  176 godzin   
2. Indywidualnych konsultacji w  ilości 80  
3. Treningu mentalnego w ilości 135 godzin  



 

 

4. Terapii grupowej w ilości 160 godzin  
5. Terapii rodzinnej w ilości 78 godzin  

zwane dalej ,,zajęciami” dla uczestników projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program 

zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat 

oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

2. Szczegółowy opis zajęć znajduje się w Zaproszeniu stanowiącym, wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie i na zasadach określonych w Zaproszeniu oraz 
ofercie. 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy - od 25.09.2017. 
2. Termin zakończenia realizacji umowy – najpóźniej do dnia 30.06.2018  roku po przekazaniu całej dokumentacji z 

przeprowadzonych zajęć. 
3. Szczegółowe programy zajęć oraz harmonogramy realizacji usługi w ramach niniejszej umowy, zostanie ustalony 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym  
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z programami zajęć oraz harmonogramami, o 

których mowa w ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zapewnieniem stosowania Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

6. Wykonawca organizując zajęcia musi zapewnić miejsce  wraz z odpowiednim wyposażeniem w sprzęt niezbędny do 
przeprowadzenia zajęć w miejscowościach na terenie danej gminy, w której mają odbywać się zajęcia; 
 

§ 3 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
Netto: …....................... (słownie: ……..) 
VAT: …....................... (słownie: ……..) 
Brutto: …….............................. zł (słownie: …….... 00/100 złotych) 

2. Na cenę, o której mowa w ust. 1 składa się iloczyn łącznej liczby: 
a) 176 godziny terapii behawioralno-poznawczej  oraz stawki za jedną godzinę  w wysokości  ……. zł brutto; 
b) 80 godzin indywidualnych konsultacji oraz stawki za jedną godzinę  w wysokości  ……. zł brutto; 
c) 135 godzin treningu mentalnego oraz stawki za  jedną godzinę w wysokości  ……. zł brutto; 
d) 160 godzin terapii grupowej oraz stawki za jedną godzinę w wysokości  ……. zł brutto; 
e) 78 godzin terapii rodzinnej oraz stawki za jedną godzinę  w wysokości ……… zł brutto. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 i 2 powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. w 
szczególności koszt: wynagrodzenia osoby prowadzącej terapie, ,warsztaty, dojazdu do miejsca ich prowadzenia, 
przygotowania dokumentacji oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, a wcześniej 
niewymienione. 

4. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy miesięcznie odpowiednio kwotę ceny jednostkowej danych zajęć określoną w 
ust. 2 pomnożoną przez ilość zorganizowanych i przeprowadzonych w danym miesiącu, po stwierdzeniu prawidłowej 
realizacji usługi za dany miesiąc.  

5. Prawidłowa realizacja zostanie stwierdzona na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego 
protokołu z wykonania części usługi oraz dokumentacji, o której mowa w Zaproszeniu, przedłożonej w siedzibie 
Zamawiającego w terminie 5dni licząc od dnia zakończenia danego miesiąca. 

6. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi po stwierdzeniu prawidłowej realizacji usługi 
za cały okres realizacji umowy. Prawidłowa realizacja zostanie stwierdzona protokołem (nie zawierającym 
jakichkolwiek zastrzeżeń) na podstawie dokumentacji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia ostatnich 
zajęć, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. 

7. Należność za usługę płatna jest przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury/ rachunku, na konto bankowe podane na fakturze / rachunku. Podstawą do 
wystawienia faktury/ rachunku jest zatwierdzony przez Zamawiającego miesięczny protokół z wykonania części 
usługi, o których mowa w ust. 4. 

8. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie realizacji przelewu. 
9. Za opóźnienie zapłaty w terminie określonym w ust. 6, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w 



 

 

transakcjach handlowych. 
 

§ 4 
1. Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w razie: 

1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 14 dni w stosunku do uzgodnionych 
terminów, 

2) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone niniejszą umową, w 
razie nieusunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego, mailem lub 
faxem wezwania Zamawiającego, 

3) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający 
wypłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy, 

4) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy bądź trwałego zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

2. Odstąpienie od umowy dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawiera uzasadnienie. 
 

§ 5 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji niniejszej umowy 
jest …..................., adres e-mail: …................, tel.................. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji niniejszej umowy jest 
…..................., adres e-mail: …................, tel................... 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością 
realizacji niniejszej umowy, w szczególności upoważnione są do podpisywania protokołów odbioru oraz 
akceptowania sprawozdań.  

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania  drugiej strony na 
piśmie.  

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z należytą starannością zawodową i rzetelnością, a także dbałością 
o najwyższą, jakość usługi i sprawną współpracę z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zadań do przekazywania uczestnikom materiałów informacyjny 
dotyczących projektu : publikacji prozdrowotnych, magnesów, itp. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z Zamawiającym przy realizacji niniejszej umowy oraz 
respektowania wszelkich uwag Zamawiającego dotyczących wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w ramach realizacji 
niniejszej umowy w trakcie jej wykonywania oraz po jej zakończeniu.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy spełniają wymagania 
zawarte w Zaproszeniu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć logotypy projektowe, a także treść zapisu 
o dofinansowaniu działalności zajęć  ze środków zewnętrznych, jaka powinna znaleźć się na materiałach służących 
do prowadzenia niezbędnej dokumentacji w ramach projektu, zaś Wykonawca zobowiązuje się używać tych 
logotypów lub opisów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz Wytycznymi w zakresie kawlifikowalnosci 
wydatków mającymi zastosowanie do Projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program 
zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 
lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

7. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsca wykonywania usług zgodne z wymogami dla Projektu 
„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości 
oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód z tytułu uszczerbku na zdrowiu, życiu lub majątku, jakie 
mogą ponieść uczestnicy zajęć lub osoby trzecie w ramach prowadzonych terapii, konsultacji i oświadcza, iż posiada 
polisę odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 100.000,00 zł. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 15% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1, ·w wypadku odstąpienia od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
b) 0, 2 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w 



 

 

realizacji usługi według harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3, w przypadku niepoinformowania 
Zamawiającego o okolicznościach, na które Wykonawca nie ma wpływu, a które uniemożliwiają prawidłową 
realizację niniejszej umowy. Strajki personelu Wykonawcy lub inne przestoje w wykonaniu umowy spowodowane 
niedoborami kadrowymi Wykonawcy (np. chorobą, urlopami itp.) uważa się za okoliczności, na które Wykonawca 
ma wpływ i które nie wyłączają możliwości naliczenia kary umownej. 

2. Wykonawca wyraża zgodę, iż w przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający potrąci ją z wystawionej/ego 
faktury/rachunku. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość naliczonych kar 
umownych. 

§ 8 

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Wykonawcę w 
ramach niniejszej umowy. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć  jako danych medycznych 
oraz danych wrażliwych i wymaga od Wykonawcy przetwarzania tych danych jako danych medycznych oraz danych 
wrażliwych. 

3. Przetwarzanie powierzonych Wykonawcy danych osobowych, o których mowa w ust. 
1 i 2 następuje wyłącznie w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie tj. prowadzenia  zajęć na warunkach 
określonych w Zaproszeniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników  zajęć zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwaną dalej 
,,u.o.d.o” oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 
1024). 

5. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne 
mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 
36-39 u.o.d.o. oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a u.o.d.o. 

6. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę odnośnie 
zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie 
Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. 

7. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Wykonawca nadał upoważnienia, o 
których mowa w art. 37 u.o.d.o. Wykonawca niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni po nadaniu upoważnień, 
udostępni Zamawiającemu listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych. 

8. Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów 
cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania 
powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych 
w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych. 

9. Wykonawca odpowiada za szkody rzeczywiste, jakie powstały wobec Wykonawcy lub osób trzecich w wyniku 
niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania danych osobowych. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania mu 
w terminie 7 dni przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w ust. 2. 

11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć zobowiązany jest w terminie 7 dni 
do przekazania w formie elektronicznej i papierowej przetwarzanych dotychczas danych osobowych w ramach 
niniejszej umowy, a następnie do zniszczenia tych danych osobowych, które nadal posiada. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt 
zniszczenia danych osobowych. 

12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1 i  2 następuje na czas realizacji umowy lub 
do czasu jej rozwiązania/odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę.  

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwały mu będą wszelkie autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa ust. 5 do wszelkich utworów wytworzonych w celu realizacji niniejszej umowy oraz 
prawo do swobodnego rozporządzania tymi utworami. 



 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będzie wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa 
zależnego do utworów, o których mowa w ust. 1. 

3. Z chwilą opracowania ostatecznej wersji programów zajęć Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie 
autorskie prawa majątkowe do tych utworów, co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania i 
rozporządzania powstałym w ten sposób utworem bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wykonawca 
równocześnie przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy oraz nośników, na, których utrwalono 
utwory, a które to egzemplarze i nośniki przekaże Zamawiającemu. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwolenia na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Ponadto Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian lub zlecenia 
powyższego osobom trzecim w utworze, o którym mowa w ust.3.  

5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 obejmuje pola eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 
technik,  

2) utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,  
3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,  
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,  
5) wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,  
6) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu na potrzeby Zamawiającego w 

dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  
7) użyczenie, najem, dzierżawa,  
8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

9) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji oraz tworzenie nowych funkcjonalności 
utworu.  

6. Przeniesienie licencji i autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania na polach eksploatacji określonych 
w ust. 5 następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.  

7. Wykonawca oświadcza, iż utwór powstały w celu realizacji niniejszej umowy nie będzie naruszał praw osób trzecich, 
a w przypadku zaistnienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się do pełnego pokrycie powstałej w 
ten sposób szkody, którą poniesie Zamawiający. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane 
wobec Zamawiającego, a stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub ugodą sądową oraz wszelkie koszty sądowe, 
którymi obciążono Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe 
w trakcie realizacji umowy. 

9. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego udzielona zostaje bezterminowa licencja do korzystania z utworu wytworzonego w ramach realizowanej 
umowy bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:  
1) Utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzania egzemplarzy jakakolwiek techniką (w 

tym drukarską i cyfrową);  
2) Wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy;  
3) Rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i 
umieszczanie w sieci internetowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, a także w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
realizacji niniejszej umowy do przekazania mu wersji  cyfrowej na nośniku CD-R: utworów wytworzonych w ramach 
niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 3  w formie edytowalnego pliku w formacie doc. 
 

§ 10 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony podejmą się rozstrzygnąć 
polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 



 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Załącznik:  

– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

WYKONAWCA:                                                     ZAMAWIAJĄCY: 

 

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


