UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(Spotkanie merytoryczne potestowe, zad. 4)

zawarta dnia ......................................... w Dębicy pomiędzy:
Educare et Servire Fundacją Antoniego Kamińskiego, z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowskiej 25, 39-200
Dębica, zwaną dalej „Educare et Servire”, reprezentowaną przez Prezydenta Fundacji Antoniego Kamińskiego
a Panią/em ............................................................................................................................................................;
zam. ......................................................................................................................................................................;
nr PESEL ................................................................................................................................................................;
tel.: ........................................................., zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką”.
PREAMBUŁA
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji
oparte na współpracy ponadnarodowej” (zwanego dalej „Projektem”), realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wszelkie definicje określeń i skrótów oraz opis faz realizacji Projektu, których nie zawiera niniejsza Umowa,
podane są w Regulaminie uczestnictwa.
§1
Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika/czki w Projekcie pt. „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji
oparte na współpracy ponadnarodowej” realizowanym na podstawie umowy nr UDA-POWR.04.03.00-00W264/16-00 z dnia 01.08.2017 r. zawartej z Centrum Projektów Europejskich (Instytucją Pośredniczącą).
§2
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2019 r.
3. Udział Uczestnika/czki Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
§3
W ramach projektu, o którym mowa w §1, Educare et Servire wraz z Partnerem BD Center oraz TTC zorganizuje na
rzecz Uczestnika/czki Projektu Spotkanie merytoryczne potestowe w ramach projektu. Debata odbędzie się w
terminie 19.03.2019r. z 30 użytkownikami oraz 10 odbiorcami docelowymi prowadzona przez polskich

ekspertów z udziałem ekspertów zagranicznych. Główny cel debaty to analiza wymiaru testowania.
2. Uczestnik/czka Projektu bierze udział w ww. formie wsparcia. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do
uczestnictwa w spotkaniu trwającym 8h szkoleniowych podczas jednego dnia. Potwierdzeniem udziału
w zajęciach będzie podpis własnoręcznie składany na liście obecności.
Uczestnikom/czkom przysługiwać będzie również:
- obiad oraz przerwa kawowa,
- refundacja kosztów dojazdu (dla 80% uczestników),
- refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi (dla 50% odbiorców docelowych).
3. Podpisanie niniejszej Umowy przez Uczestnika/czki Projektu oznacza rozpoczęcie udziału w Projekcie.
§4
Zajęcia, o których mowa w § 3, odbędą się w miejscu i terminie ustalonym przez Partnera projektu.
§5
Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu w ramach projektu,
złożenia podpisu na liście obecności oraz udzielenia opinii w ramach ankiety ewaluacyjnej.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas trwania formy wsparcia określonych w § 3 niniejszej Umowy.
§7
1. Educare et Servire może dokonać jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z powodu skreślenia
Uczestnika/czki z listy uczestników Projektu w przypadkach wskazanych w Regulaminie uczestnictwa
w projekcie „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”, a także
w razie:
• istotnego naruszenia przez Uczestnika/czki postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu uczestnictwa
w projekcie,
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• rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas spotkań,
• niespełniania warunków udziału w Projekcie,
• podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.
2. Uczestnik/czka w ww. okolicznościach zobowiązany/a jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
§8
Educare et Servire może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
a) wypowiedzenia umowy, określonej w § 1, przez Instytucję Pośredniczącą lub Educare et Servire
b) rozwiązania umowy, określonej w § 1, za porozumieniem stron przez Educare et Servire i Instytucję
Pośredniczącą.
§9
Educare et Servire nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki w przypadku:
a) wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem
środków na realizację Projektu określonego w § 1,
b) rozwiązania umowy w trybie określonym w § 8.
§ 10
1. Uczestnik/czka potwierdza, że zapoznał/a się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie
„Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”, akceptuje jego
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Uczestnik/czka potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w dokumentach rekrutacyjnych są
prawdziwe, nie uległy zmianie i zobowiązuje się do bezzwłocznego oraz pisemnego Educare et Servire o każdej
ich zmianie.
§ 11
1. Załącznik nr 2 (Oświadczenie uczestnika/czki) jest integralną częścią umowy.
2. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z postanowieniami niniejszej umowy, a składając
podpis pod umową akceptuje jej warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Educare et Servire
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika projektu i Educare
et Servire

…………………………………………..

Uczestnik/czka Projektu

……………………………………………………
EDUCARE et SERVIRE
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