ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА нОУР „ЗЛАТЕН ОРЕХ”
Знакът за качество „Златен орех“ в областта на неформалното образование за
устойчиво развитие – нОУР, се връчва на юридически лица, които предлагат неформални
образователни услуги и покриват критерии за качество на нОУР, наричани по-долу за краткост
Носители.
Права на Носителите на знака за качество за нОУР „Златен орех”
1.
Носителят има право да получи популяризиране на своите дейности, мисия и
цели сред широк кръг от организации, образователни институции, местни общности и други
физически и юридически лица чрез мрежата „Златен орех“.
2.
Носителят има право да публикува информация за предстоящи обучения и
събития, новини за ОУР, литература, видео клипове по темата и други чрез своя профил на
уебплатформата www.zlatenoreh.net.
3.
Носителят има право да участва с предимство и преференции в дейностите на
мрежата „Златен орех“.
4.
Носителят има право да номинира и да гласува за нов Председател на
Комисията на мрежата „Златен орех“.
5.
Носителят изразява своите препоръки и предложения за развитие на мрежата
„Златен орех“.
6.
Носителят има право да получи Знака, включително и на английски език, на
материален носител при заявка и при покриване на разходите за неговото издаване.
7.
Носителят има право да използва графичното изображение на знака за качество
„Златен орех“ в свои официални и публични документи (бланки, издания, банери и други); при
тематични публични събития в България и чужбина, като пресконференции, интервюта,
медийни съобщения и други за периода, в който е притежател на Знака и когато това е
приложимо.
8.
Носителят може да използва Знака в следните варианти: цветно, черно бяло и
сиво – съгласно предоставени варианти от Комисията на „Златен орех”.

Задължения на Носителите на знака за качество „Златен орех”
1.
Носителят се задължава след получаване на Знак да качва и поддържа актуална
информация на профила си, в секциите новини и събития - поне 1 публикация годишно.
2.
Носителят се задължава да постави на своята интернет страница, ако има
такава, графичното изображение на Знака с линк към www.zlatenoreh.net
3.
Носителят се задължава по подходящ начин да разпространява информация за
популяризиране на Знака и мрежата „Златен орех“ в интернет страницата си, на страниците
си в социалните мрежи, в медийни изяви.
4.
Носителят носи пълна отговорност за запазване в тайна на своята парола в
уебплатформата, както и за всички действия, които се извършват след достъп в
уебплатформата.
5.
Носителят е длъжен да предостави верни и пълни данни при регистрацията си в
уебплатформата, като носи отговорност пред закона за всички свои действия, извършени
чрез уебплатформата. Предоставянето на фалшиви данни при регистрация на
уебплатформата ще доведе до отнемане на Знака и блокиране на профила на организацията.
6.
При осъществяване на проверки от Комисията на „Златен орех“ във връзка със
спазването на критериите за качество, Носителят е длъжен да предостави изисканата
информация в определения от Комисията срок, както и да осигури достъп до сградата и/или
помещенията, където Носителят осъществява заявените образователните услуги.
7.
Носителят се задължава да използва установеното графично изображение на
Знака, без да прави никакви промени.
8.
Носителят се задължава да прекрати използването на графично изображение на
Знака при изгубване правото на неговото притежание.
9.
Носителят няма право да извършва действия или бездействия, които да доведат
до уронването на престижа на знака и мрежата „Златен орех“. В случай на доказана
злоупотреба и уронване на авторитета на „Златен орех“, Носителят е длъжен да преустанови
използването му след писмена молба от Комисията.
10. Носителят се задължава да съобщава за забелязани нередности или уронване
на престижа при използването на знака от други организации. Сигналите се подават до
Комисията на „Златен орех“.
11. Носителят допринася към развитието на мрежата „Златен орех“ с повишаване
качеството на своите обучителни услуги в областта на нОУР.
В случай на одобрение и получаване на знак за качество „Златен орех“, той може да
бъде отнет по всяко време, ако се установи, че организацията и предлаганите обучителни
услуги в областта на ОУР вече не отговарят на изискванията. В този случай Носителят се
задължава незабавно да спре да използва и показва Знака и всички свързани с него лога и
сертификати/удостоверения.

