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 Załącznik do Regulaminu projektu 

Umowa z Uczestnikiem/Uczestniczką   

Nr  ………………  

 

na udział w Projekcie " Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica" 

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.2  Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, 

 

zawarta w dniu ……………………………….. w Kruszwicy 

pomiędzy:  

 

Gminą Kruszwica,  

ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, 

NIP: 556-27-51-234, REGON: 092350777,  

reprezentowana przez:  

…………………………………………………………………..,  

zwana w dalszej części Umowy Realizatorem, 

a  

a Panem/Panią: ………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………… 

Reprezentowanym/-ą przez rodzica/opiekuna 

prawnego………………………………………………………….................................................................  

zwaną/‐ym w dalszej części „Uczestnikiem Projektu” ,  

  

zwanymi dalej „Stronami”  
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§ 1 Informacja o projekcie 
1. Podpisując niniejszą umowę Uczestnik projektu potwierdza, iż zapoznał się z zasadami udziału w 
projekcie " Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica " i akceptuje wszystkie 
postanowienia stawiane przez Realizatora.  
2. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy.  
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym oraz 
Zaświadczeniach/Oświadczeniach dołączonych do Formularza rekrutacyjnego, złożonych przez 
Uczestnika Projektu potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika do udziału w projekcie.  
 

§ 2 Zobowiązania stron 
1. Realizator zobowiązuje się do:  

a) udzielania wsparcia wynikających z Projektu wg. Indywidualnej Ścieżki Wsparcia opracowanej dla 
uczestnika;  
b) przedstawienia ogólnych zasad organizacyjnych dotyczących uczestnictwa w organizowanych 
formach wsparcia;  
c) informowania Uczestnika Projektu o miejscu i terminie spotkań/zajęć;  
d) prawidłowego przechowywania danych osobowych Uczestnika Projektu.  

2. Realizator ma prawo:  
a) do wprowadzania zmian w harmonogramie udzielanego wsparcia bez podania przyczyny;  
b) rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku:  

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu z Realizatorem;  

− oświadczenia przez Uczestnika Projektu nieprawdy,  

− rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej Umowy, w tym 
długotrwałej absencji na zajęciach.  

3. Uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia 
realizowanych w ramach Projektu (pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy).  
4. Uczestnik otrzyma:  

a) materiały szkoleniowe i edukacyjne; 
b) materiały zajęciowe niezbędne do prowadzenia poszczególnych rodzajów wsparcia; 
c) dostęp do wody pitnej oraz tzw poczęstunek 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach 
poszczególnych form wsparcia, z uwzględnieniem zapisów związanych z regulaminem funkcjonowania 
Klubu Młodzieżowego oraz Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. 
6. Zawinione opuszczenie zajęć przez Uczestnika ponad dopuszczalny wyżej poziom uprawniać będzie 
Realizatora do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu.  
7. Uczestnik, który opuścił zajęcia ponad dopuszczalny poziom nie ze swojej winy zobowiązany będzie 
dostarczyć Realizatorowi w terminie 7 dni od dnia opuszczenia zajęć pisemne wyjaśnienia lub/i 
dokument potwierdzający przyczynę nieobecności.  
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8. Uczestnik zobowiązuje się do:  
a) przestrzegania postanowień niniejszej Umowy;  
b) aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu zgodnie z 
harmonogramem realizacji spotkań/zajęć i harmonogramem realizacji Projektu;  
c) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów Projektu;  
d) potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach własnym podpisem na liście obecności;  
e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;  
f) bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w formularzu 
rekrutacyjnym do Projektu;  
g) bieżącego informowania o nieobecnościach na zajęciach;  

9. Uczestnik Projektu w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie zobowiązany jest 
przekazać dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w 
kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz w ciągu trzech 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępni dane dotyczące swojego statusu na rynku 
pracy. 
10. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z realizacją Projektu 
w celach promocyjnych i monitoringowych. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności 
formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Projektu.  
11. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na zasadach 
określonych w Oświadczeniu Uczestnika Projektu Objętego Grantem załączonym do formularza 
rekrutacyjnego.  
 

§ 3 Sposób realizacji wsparcia 
1. Uczestnik Projektu zostanie poinformowany przez Pracownika Projektu o ustalonym miejscu i 
terminie rozpoczęcia poszczególnych bloków spotkań/zajęć drogą elektroniczną bądź telefoniczną.  
2. Kolejne bloki spotkań/zajęć będą prowadzone w terminach wskazanych w Harmonogramie 
wsparcia.  
 

§ 4 Postanowienia końcowe 
1. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Umowie, w szczególności z uwagi na 
zmianę warunków realizacji Projektu lub w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia 
określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej.  
2. Wszelkie zmiany do Umowy wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron 
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W imieniu Realizatora        W imieniu Uczestnika 
 

 

  

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

      

 

  

  

  

  

   

  


