
     

 

 
 
 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ NA SUKCES” 
RPWM.02.02.01-28-0094/16 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………………..… w Górowie Iławeckim pomiędzy: 
Zespołem Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11-220 
Górowo Iławeckie, NIP :7431674824 
reprezentowanym przez Marię Olgę Sycz  - Dyrektora szkoły 
zwanym dalej „Realizatorem”  
a 

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

(Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

zamieszkałym/ą w: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ul. ………………………........................................................................................................................ 

PESEL: .................................................. Data urodzenia:............................................................. 

reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………... 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie: „EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA 
SZANSĄ NA SUKCES” (zwanego dalej w treści umowy „Projektem”)  realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej :  2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie 
Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego z dnia 27 
grudnia 2016roku podpisanej przez Zarząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego. 

 
§ 2 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-
2020.  

2. Okres realizacji Projektu określa aktualnie obowiązujący wniosek o dofinansowanie.  

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem postanowieo Regulaminu oraz pod 
warunkiem realizacji obowiązków z niego wynikających.  

4. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika zwrotu kosztów jego 
uczestnictwa w Projekcie, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin.  
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§ 3 
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do 

respektowania zawartych w nim postanowieo oraz oświadcza, że spełnia warunki 
uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji 
przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Realizatora  Projektu – 
Zespół Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to 
może przybrad w szczególności formę publikacji zdjęd z zajęd prowadzonych w ramach 
Projektu na stronie internetowej Projektu, stronie projektowej na facebook’u oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych. Uczestnik Projektu zrzeka się niniejszym 
wszelkich roszczeo (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 
Zespołu Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim z tytułu 
wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi.  

 
§ 4 

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 
 
a) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy 

minimum 80% obecności; 
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz 

kulturalnego zachowania; 
c) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 
d) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności - dopuszcza się usprawiedliwione 

nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi; 
e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od 

wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie 
f) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności 

związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności 
wydatków, udzielaniem wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działao informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO W-MM 2014-2020), 
współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego 
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie 
z RPO WWM 2014-2020, współfinansowanego z EFS. 

g) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 
Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości 
projektu, 

h) przekazania beneficjentowi danych po zakooczeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakooczenia udziału w projekcie 
(w formie oświadczenia, którego wzór udostępni Beneficjent) oraz możliwości przyszłego 
udziału w badaniu ewaluacyjnym. 
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i) Uczestnik zobowiązuje się podad dane niezbędne organizatorom do wypełnienia 
Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014). 

 
§ 5 

Uczestnik ma prawo do: 
a.  wyboru odpowiedniej dla siebie ścieżki edukacyjnej (zajęd pozalekcyjnych), 
b.  indywidualnego wsparcia psychologicznego  
 

§ 6 
Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik ma prawo rozwiązad Umowę bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 
przypadku gdy: 

a. rezygnacja z udziału w Projekcie została zgłoszona na piśmie na adres Biura Projektu w 
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęd  bez podania przyczyny; 

b. rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi 
lub zdrowotnymi. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 
do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących koniecznośd rezygnacji. Należy 
podad powody rezygnacji oraz przedłożyd zaświadczenie od stosownej instytucji (np. 
zwolnienie lekarskie). 

 
1. Realizator Projektu – Zespół Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim 

może rozwiązad niniejszą umowę w sytuacji, gdy Uczestnik Projektu, narusza 
postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w Projekcie. 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 1, skuteczne jest od dnia doręczenia 
Uczestnikowi Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) 
oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się 
rozwiązad polubownie. 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
………………………………………………………                           …………………………………………………….. 
Realizator projektu                                                          Czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 
…………..….…………………..……………………………… 

                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


