
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa uczniów 
i nauczycieli w projekcie 
„Szkoły marzeń”

Umowa uczestnictwa Ucznia 
w projekcie „Szkoły marzeń”

zawarta w dniu ……………. 2018 r. w Krzywczy pomiędzy: 
Gminą Krzywcza  37-755 Krzywcza 36 – jako Liderem Projektu reprezentowaną przez Pana
Wacława Pawłowskiego – Wójta Gminy Krzywcza zwaną dalej „Beneficjentem”,

a
……………………………………………………………………
zamieszkały/ą: 
nr Pesel: ………………………………………………………
zwanym dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem projektu”,
za zgodą …………………………………… - rodzica/opiekuna prawnego,
o treści następującej: 

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszej  umowy  jest  udział  Uczestnika  w  projekcie  „Szkoły  marzeń”  (zwanym w
dalszej treści umowy „Projektem”)

2. Zasady  uczestnictwa  w  Projekcie  określa  Regulamin  rekrutacji  i  uczestnictwa  w Projekcie  (dalej
„Regulamin”).

3. Projekt  realizowany  jest  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Podkarpackiego  na  lata  2014  –  2020,  Działania  9.2  Poprawa  jakości  i  kształcenia  ogólnego,  Oś
Priorytetowa  IX  Jakość  edukacji  i kompetencji  w  regionie  współfinansowany  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusze Społecznego. 

4. Liderem projektu  jest  Gmina  Krzywcza.  Partnerami projektu są  Stowarzyszenie jesteśmy Razem w
Ruszelczycach i Stowarzyszenie Dla Edukacji w Reczpolu.

5. Udział w projekcie jest nieodpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy oraz Regulaminu.

§ 2 
Przedmiot wsparcia

1. Beneficjent udziela  Uczestnikowi wsparcia  poprzez umożliwienie nieodpłatnego udziału w  zajęciach
pozalekcyjnych w wymiarze obejmującym1:
1) Zajęcia Uczę się szybciej”(dotyczy uczniów klas I-III) 10 godzin;
2) Zajęcia „Poliglota” (dotyczy uczniów klas I-III) 34 godziny;
3) Zajęcia „Ścisły umysł” (dotyczy uczniów klas IV-VIII) 34 godziny;
4) Zajęcia „Poliglota” (dotyczy uczniów klas IV-VIII) 34 godziny;
5) Zajęcia z informatyki (dotyczy uczniów klas IV-VIII) 34 godziny;
6) Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (dotyczy uczniów klas IV-VIII) 34 godziny.

1  Wybraną formę zajęć podkreślić



2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy Regulaminu, niniejszej umowy, wniosku o dofinansowanie
projektu oraz decyzji w sprawie dofinansowania projektu.

§ 3 
Oświadczenie uczestnika projektu

1. Uczestnik projektu oświadcza, że:
1) zapoznał  się  z  postanowieniami  Regulaminu  i  spełnia  warunki  uczestnictwa  w nim  określone,

akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania;
2) dane osobowe oraz informacje podane przez niego w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i nie

zmieniły  się  do  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy,  a  także  zobowiązuje  się  do  bezzwłocznego
informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie;

3) w przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na kwalifikowalność Uczestnika,
zobowiązuje  się  do  zwrotu  kosztów  niekwalifikowalnych  dofinansowania  w  wysokości
przypadającej na jego udział w projekcie oraz wszelkich innych kosztów, jakie wyniknęły z tytułu
podania nieprawdziwych danych;

4) podane  przez  niego  informacje  i  złożone  oświadczenia,  na  podstawie  których  został
zakwalifikowany  do  udziału  w  Projekcie,  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i prawnym i  jest
świadomy,  że  w  przypadku  gdyby  okazało  się,  że  informacje  te  są  nieprawdziwe  zostanie
wykluczony  z  uczestnictwa  w Projekcie  oraz  może  być  pociągnięty  do  odpowiedzialności
odszkodowawczej;

5) przyjmuje do wiadomości, iż każdorazowe opuszczenie zajęć może być usprawiedliwione wyłącznie
przez:
a) zaświadczenie lekarskie,
b) pisemne oświadczenie Uczestnika wyjaśniające istotne przyczyny nieobecności wynikające z

przypadków losowych.

§ 4 
Prawa Uczestnika

1. Uczestnik projektu ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w zajęciach wymienionych w § 2;
2) otrzymania zaświadczenia 
3) nabycie kompetencji poprzez udział w zajęciach wymienionych w §2;
4) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. Uczestnik

nie  ma  obowiązku  podania  swoich  danych  osobowych,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

5) otrzymania nieodpłatnie materiałów szkoleniowych; 
6) korzystania z materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych zakupionych w  ramach Projektu.

§ 5 
Zobowiązania uczestnika

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie podpisuje niniejszą umowę.  Podpisanie umowy jest
równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.

2. Uczestnik  projektu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  (w tym  danych
wrażliwych)  zgodnie  z  art.  13  i  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119) w celu realizacji projektu w
szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,



ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz działań  informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

3. Uczestnik projektu wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
swojego wizerunku w postaci zdjęć jako uczestnika Projektu i w celach promocyjno – informacyjnych
projektu. Zgoda jest ważna także w razie rozwiązania niniejszej umowy.

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1) osobistego, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2) podpisywania  dokumentów związanych  z  realizacją  szkolenia  w  tym  m.in.  podpisywania  listy

obecności (jeżeli dotyczy), listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych itd.
3) niezwłocznego  informowania  koordynatora  właściwego  Partnera  Projektu  oraz  Beneficjenta

w przypadku nieobecności o jej przyczynie w formie mailowej lub listownej.
4) niezwłocznego  informowania  w  formie  mailowej  lub  listownej  koordynatora  szkolnego  oraz

Beneficjenta o:
a) braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu z powodu choroby lub ważnej sytuacji losowej.
b) o wszystkich innych zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Uczestnika w Projekcie.

5) wypełniania ankiet dotyczących monitorowania przebiegu szkolenia wymienionego w §2 ust 1 oraz
satysfakcji z uczestnictwa w nim. 

6) rzetelnego przygotowania się do zajęć, zgodnie z wymogami nauczycieli.
7) udzielania informacji na temat realizowanych zadań w projekcie.
8) udzielania informacji na temat realizacji projektu.
9) bieżącego informowania Beneficjenta o zmianie swoich danych osobowych.

5. Uczestnik zobowiązuje się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie, że udostępni dane
dot.  swojego  statusu  na  rynku  pracy  oraz  informację  nt.  udziałuw kształceniu  lub  szkoleniu  oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

6. Uczestnik zobowiązuje się w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie, że udostępni dane
dot. swojego statusu na rynku pracy.

7. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika warunków niniejszej umowy Beneficjent ma prawo do
natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy.

8. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Uczestnika Beneficjent ma prawo
do nałożenia  na  Uczestnika  kary  umownej  w  wysokości  odpowiadającej  poniesionym kosztom na
wsparcie Uczestnika w projekcie.  Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na
podstawie dokumentu wystawionego przez Beneficjenta w kwocie wynikającej z obliczeń wykonanych
przez Beneficjenta w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do
zapłaty wystawione przez Beneficjenta staje się wymagalne z upływem 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia go Uczestnikowi.

9. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie z ważnych przyczyn losowych (tzw.
siła wyższa) uniemożliwiających mu dalszy udział w Projekcie. Przez „Siłę wyższą” – strony rozumieją
zdarzenie  lub  połączenie  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  stron,  które  zasadniczo  i  istotnie
utrudniają  wykonywanie części  lub  całości  zobowiązań wynikających z Umowy,  których strony nie
mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością.

§ 6 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia  Regulaminu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.



2. Ewentualne  spory  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  stronny  będą  starały  się  rozwiązać
polubownie.

3. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.
4. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Beneficjenta, w oparciu o odpowiednie

reguły i zasady wynikające z RPO WP na lata 2014-2020, a także odpowiednie przepisy prawa Unii
Europejskiej.

5. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  do  umowy  pod
rygorem nieważności.

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………… ………………………………….
Beneficjent: Uczestnik:

Jako  rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na  zawarcie  niniejszej  umowy uczestnictwa przez
mojego  syna/córkę   w  projekcie  pn.  „Szkoły marzeń”  oraz  oświadczam,  iż  mam świadomość
konsekwencji, w tym finansowych wynikających z jej postanowień2

……………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

2 Wyrażenie  zgody przez  rodzica/opiekuna prawnego  powinno  zostać  podpisane w przypadku gdy
uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia


