SAMARBEJDSAFTALE
1.
Nærværende samarbejdsaftale er indgået mellem:
Prøveudbyder,
Duelighedsklubben,
Gerdrupvej 150,
4230 Skælskør,
og
Censor,
xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx.

2.
Samarbejdsaftalen bygger på Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.
3.
Der er IKKE tale om et ansættelsesforhold (arbejdsgiver-arbejdstager-forhold), men en samarbejdsaftale
mellem to selvstændige juridiske enheder.
4.
Nærværende samarbejdsaftale kan af begge parter opsiges uden varsel, og uden særlig begrundelse.
Opsigelse skal ske pr. mail eller postbrev.
5.
Køreplan for praktisk del af duelighedsprøven for fritidssejlere og for speedbådsprøven:
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a. Når Duelighedsklubben modtager en anmodning fra en prøvetager, som ønsker at få en aftale med en
censor til afvikling af den praktiske delprøve til Duelighedsbevis for fritidssejlere, videresendes denne
anmodning til den censor, som geografisk er nærmest prøvestedet.
b. Censor tager kontakt til prøvetager og aftaler tid og sted for prøven, og censor meddeler
Duelighedsklubben denne aftale pr. mail senest 5 dage før prøven.
c. Hvis censor ikke får en aftale med prøvetager inden 5 dage fra modtagelse af anmodningen herom,
meddeles dette til Duelighedsklubben pr. mail med begrundelse og uden ugrundet ophør.
d. Prøven afholdes efter Duelighedsklubbens anvisning.
e. Prøvetager betaler omkostningsdækkende honorar direkte til censor i henhold til Duelighedsklubbens
tarif + kørsel efter statens regler. Censor skal kræve dette beløb forudbetalt af prøvetager inden prøven
afholdes.
f. Ved aflysning på grund af sygdom eller dårligt vejr, aftaler prøvetager og censor ny prøvedato, hvilket
censor straks meddeler Duelighedsklubben pr. mail.
h. Censor sørger for, at prøvetager underskriver tilsagn om opbevaring og behandling af persondata, og
arkiverer dette dokument i 24 måneder.
i. Prøveresultatet (vedhæftet kopi af prøvetagers erklæring vedr. persondata) indberettes af censor via
sikker formular til Duelighedsklubben, som efterfølgende registrerer beståede prøvetagere med navn og
CPR-nummer i Søfartsstyrelsens database.
j. Prøvetagere kan ansøge om udstedelse af duelighedsbevis eller speedbådsbevis via Duelighedsklubbens
hjemmeside.

6.
Censor erklærer med sin underskrift på nærværende samarbejdsaftale:
-

-

At der er tale om en samarbejdsaftale mellem Duelighedsklubben og en selvstændig censor, og
altså ikke under nogen form et arbejdsgiver- eller arbejdstagerforhold.
At censor har forståelse af, og vil overholde habilitetskravene: ”Må ikke have medvirket ved
prøvedeltagers forberedelse til prøve, og i øvrigt gælder de almindelige regler om inhabilitet, jf.
forvaltningsloven”.
At censor har solid praktisk erfaring i sejlads med fritidsfartøjer på åbent hav.
At censor har maritim uddannelse (mindst Y3)
At censor har undervisningserfaring i praktisk sejlads.
At censor respekterer, at han/hun kun må censorere op til 12 personer pr. kalenderdøgn ved
speedbådsprøver, og op til 3 personer ved den praktiske duelighedsprøve.
At censor har grundlæggende erfaring med censoropgaver ved prøveafvikling i praktisk sejlads til
duelighedsprøven. Haves denne erfaring ikke, skal vedkommende være ”føl” hos en erfaren censor,
indtil grundlæggende erfaring er opnået.
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-

-

At censor er indforstået med, at den første prøve censor afholder, superviseres af
Duelighedsklubbens ledende censor / tilsynsførende, og at denne supervision kan gentages indtil
den tilsynsførende er tilfreds med censors arbejde. Ved supervision/tilsyn tilfalder prøvetagerens
gebyr den ledende censor/tilsynsførende som omkostningsdækkende honorar, mens evt.
kørepenge tilfalder censoren.
At censor er indforstået med, at duelighedsklubbens tilsynsførende til enhver tid kan foretage
uanmeldt supervision/tilsyn af en prøve. Ved supervision/tilsyn tilfalder prøvetagerens gebyr den
ledende censor/tilsynsførende.

Ved supervision skal i denne sammenhæng forstås, faglig vejledning, støtte og refleksion, ofte givet af en
mere erfaren kollega med henblik på at udvikle professionelle færdighedsmæssige kvalifikationer hos den,
der modtager supervision (supervisanden).
7.
Denne aftale skal vedlægges følgende bilag:
a. Kopi af censors kørekort eller pas (Opbevares af Duelighedsklubben i aftaleperioden med henblik på
tilsyn fra Søfartsstyrelsen).
b. Vellignende pasfoto til fremstilling af censors ID-kort.
8.
Censor påtager sig censorater i følgende geografiske område:
______________________________________________________

9.
Underskrift for Duelighedsklubben den:_____________________

______________________________________________________

10.
Censors underskrift den:__________________________________

______________________________________________________
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