
 

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 
 

UMOWA NR 1 / N/2017 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Biedronkowo”  

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

zawarta w dniu ............................. roku w Chełmie pomiędzy: 

Tawa Taurogiński Waldemar w Chełmie,  

zwanym w dalszej części umowy Partnerem Wiodącym,  

reprezentowanym przez Koordynatora Projektu – .................................. 

 
a Panią/Panem: 

 

 

zamieszkałą/ym: 

 

 

PESEL:  

 
                

 

 

 zwanym dalej Uczestnikiem Projektu 

 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest udział w projekcie pn. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne 

dla dzieci w wieku przedszkolnym, współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 

12.1 Edukacja przedszkolna w okresie od ...................................................................... 

2. Wsparcie w ramach projektu obejmie: udział – na podstawie skierowania  Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie na doskonalenie zawodowe – 

......................................................................................................................................................... 
 

§2. 
1. Partner Wiodący zobowiązuje się do pokrycia kosztów kursu wymienionego w §1 ust. 2  w kwocie: 

................................ zł (słownie: ...................................................................zł) brutto na podstawie 

faktury wystawionej przez Instytucję szkolącą 

2. W ramach projektu nie będą finansowane inne koszty m.in.: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, 

przerwy kawowe, podręczniki, inne materiały.  

 

§ 3 

Całkowity koszt udziału w projekcie wynosi ........................................ zł (słownie: ......................................... zł) 

brutto i jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków krajowych 

i własnych. 

§ 4. 
Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie, 

w tym zwłaszcza: 

1) regularnego uczęszczania na zajęcia projektowe,  

2) przestrzegania obowiązującej procedury udziału i ukończenia kursu, w których mowa w  §1 ust. 2 

(zaliczenia, egzaminy, prace kontrolne, etc.). 

3) punktualnego przychodzenia na zajęcia projektowe, 

4) podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie przed dniem rozpoczęcia kursu; 



 

 

5) współpracy z Projektodawcą w zakresie monitorowania efektów udziału w projekcie, w tym 

wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

6) dostarczenia do Biura Projektu oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych najpóźniej 

w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 

 

§ 5. 
Partner Wiodący skreśla z listy Uczestników/Uczestniczek i rozwiązuje bez wypowiedzenia niniejszą umowę 

w przypadku nieuczęszczania lub nieusprawiedliwienia nieobecności przez Uczestnika/Uczestniczkę na 

zajęciach po opuszczeniu 20% liczby godzin zajęć projektowych, o których mowa w §1 ust. 2. 

 

 

§ 6. 
1. Uczestnik/Uczestniczka może rozwiązać niniejszą umowę z udokumentowanych, ważnych przyczyn 

losowych, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

2. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone pod rygorem 

nieważności na piśmie w Biurze Projektu TAWA, ul. Lwowska 51/3A w Chełmie oraz Uczestnik 

dokona zwrotu na rachunek projektu uiszczonej przez Partnera Wiodącego opłaty, o której mowa w §2 

za uczestnictwo w kursie.  

 

§ 7. 

1. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udział w badaniach ankietowych i testach wiedzy, które mogą się 

odbyć do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji zgodnie 

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

ze zm.). 

3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów: monitorowania, 

ewaluacji i promocji projektu. 

 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 
W przypadku ewentualnych sporów strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku 

porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny. 

 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………..……………………………… 
                    Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

……………..……………………………… 
Podpis Koordynatora 

 

 


