
Wzór

Umowa uczestnictwa w Projekcie

Nr …………….../CKP/……….

Zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy 

Centrum Kształcenia  Zawodowego z siedzibą w Jaworznie przy ul.  Promiennej  66,  realizującym Projekt

„Zawód  =  praca  –  programy  wsparcia  szkół  prowadzących  kształcenie  zawodowe  w powiązaniu

z praktyczną  nauką  zawodu w Centrum  Kształcenia  Zawodowego w Jaworznie”,  reprezentowanym

przez  Dyrektora  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  Pana  Tomasza  Łakomskiego,  zwanego  dalej

Realizatorem Projektu, a

Panią/Panem ………...…………………………………………………..………………………………………………

/imię i nazwisko Uczestniczki / Uczestnika Projektu

zamieszkałą/ym w ……………………………………………………..………………………………………………..

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

PESEL  Uczestniczki  /  Uczestniczka  Projektu  …….…………………………………………………………...

zwanym/ą dalej Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, reprezentowanym samodzielnie / przez Rodzica / przez

Opiekuna Prawnego*

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

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Pani/Pana ………………………Ucznia/Uczennicy/Nauczyciela*

w  następujących formach wsparcia:

a) ………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………..

d) ………………………………………………………………..

e) ………………………………………………………………..

f) …………………………………………………………………..

realizowanych  w  ramach  projektu  „Zawód  =  praca  –  programy  wsparcia  szkół  prowadzących

kształcenie  zawodowe  w powiązaniu  z  praktyczną  nauką  zawodu  w  Centrum  Kształcenia

Zawodowego w Jaworznie” (zwanego dalej w treści umowy Projektem) współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§2

1. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

2 Udział Uczestnika w projekcie jest bezpłatny, w przypadku udziału w wyznaczonych formach wsparcia

w niniejszej  umowie oraz zaliczeniu egzaminów przyporządkowanych do odpowiednich form wsparcia,  a

finansowanych z Projektu. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z winy Uczestnika, przed zakończeniem kursów lub stażu

zawodowego  lub  też  w  przypadku  rozwiązania  umowy  uczestnictwa  z  winy  Uczestnika,  będzie  on

zobowiązany do zwrotu środków wydatkowanych na zapewnienie form wsparcia wskazanych w niniejszej

umowie dla niego.

4. Również w przypadku nie zaliczenia wymaganych egzaminów, po ukończeniu wskazanych w niniejszej

Umowie  form  wsparcia,  Uczestnik  na  swój  koszt  będzie  musiał  przystąpić  do  egzaminów  ponownie,

a w przypadku  nie  dostarczenia  zaświadczenia  o  zdanym egzaminie  w wyznaczonym przez  Realizatora

terminie, będzie zobowiązany do zwrotu środków za formę wsparcia jaka została mu udzielona i kosztów

egzaminu z pierwszego terminu.

5.  Wykaz  kosztów  za  formy  wsparcia  przyznane  Uczestnikowi  wraz  z  terminem  ostatecznego  zdania

egzaminu.

Lp. Forma udzielonego 

wsparcia 

Egzamin 

wymagany [TAK/

NIE]

Koszt 

udzielonego 

wsparcia 

Koszt egzaminu Ostateczna data

dostarczenia 

dokumentu 

potwierdzająceg

o zdanie 

egzaminu

1

2

3

6.  Realizator  może  odstąpić  od  egzekwowania  zwrotu  kosztów  udzielonego  wsparcia  w  sytuacjach

szczególnych, które to będą oceniane indywidualnie przez Realizatora.

7. Harmonogram terminów realizacji wsparcia będzie przekazywany w trybie indywidualnym za pisemnym

potwierdzeniem odbioru przez Uczestniczkę / Uczestnika.
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§3

1. Uczestniczka / Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone w szczególności zobowiązuje się do 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia,

b) pisemnego potwierdzania swojego uczestnictwa we wsparciu, 

c) pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności, 

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 

e) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym

w realizację i monitorowanie działań, 

f) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zgłoszenia tego faktu Realizatorowi projektu w formie

pisemnej pod rygorem nieważności, 

g)  zapoznawania  się  na  bieżąco  ze  wszystkimi  aktualnościami  umieszczonymi  na  stronie  internetowej

projektu.

2. Uczestniczka/Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za składanie

nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

3.  Podpisanie  niniejszej  umowy  przez  Uczestniczkę/Uczestnika  projektu  oznacza  rozpoczęcie  udziału

w zorganizowanych przez Realizatora projektu formach wsparcia.

§4

1. Realizator projektu zobowiązuje się do:

a) zapewnienia zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do realizacji wsparcia w ramach projektu, 

b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, 

c)  zapewnienia  materiałów  dydaktycznych  niezbędnych  do  realizacji  działań  przewidzianych  dla

Uczestniczki/Uczestnika Projektu.

§5

1. Realizator projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:

a) rozwiązania umowy przez Instytucję Pośredniczącą,

b) rozwiązania umowy za zgodną wolą Realizatora Projektu lub Beneficjenta i Instytucji Pośredniczącej,

c)  rażącego  naruszenia  przez  Uczestniczkę/Uczestnika  postanowień  niniejszej  umowy  lub  działania  na

szkodę Realizatora Projektu.
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§6

1 . Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestniczki/Uczestnika w przypadku:

a)  wstrzymania  finansowania  projektu  przez  Instytucję  Pośredniczącą,  w  tym  również  spowodowanego

brakiem środków na realizację projektu określonego w § 1 niniejszej umowy,

b) rozwiązania umowy w trybie określonym w § 5 niniejszej umowy,

c)  skreślenia  Uczestniczki/Uczestnika  z  listy  uczestników  w  przypadkach  określonych  w  regulaminie

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie .

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają postanowienia regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

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

Realizator Uczestnik

…..……………………………………………………….

Rodzic / Opiekun Prawny**

* - niepotrzebne wykreślić

** - każda umowa z uwagi na ewentualny zwrot kosztów musi zostać podpisana czytelnie przez Rodzica lub 

Opiekuna prawnego w przypadku gdy Uczestnik jest Uczennicą/Uczniem
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