SOZK.042.1.2013
U M O W A nr …………………………

dotycząca uczestnictwa dziecka w projekcie:
„Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”

Zawarta w Skórczu, dnia ......................... , pomiędzy:
Gminą Miejską Skórcz ul. Główna 40, 83-220 Skórcz, NIP: 5921004490
reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu – Andrzeja
Bunikowskiego, zwanego w dalszej części Projektodawcą
a:
Imię i nazwisko .........................................................................
Zamieszkały/a ...........................................................................
PESEL: .....................................................................................
zwanego w dalszej części Beneficjentem
§1
1. Przedmiotem Umowy jest uczestnictwo: (imię i nazwisko dziecka)
.......................................................................................................................................................
w projekcie pt.: „Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w
Skórczu” (w dalszej części Umowy zwanego Projektem).
2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
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utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

§2
1. W ramach realizacji projektu Projektodawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia
Beneficjentowi udziału w następujących zajęciach i działaniach:
a) ……………………………………………
b) ……………………………………………
c) ……………………………………………
d) Wsparcie doradcze w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery
2. Szczegółowy harmonogram zajęć o których mowa w § 2 pkt. 1 będzie podlegał
aktualizacjom i będzie dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w
Skórczu.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu zajęć z przyczyn
organizacyjno – losowych.
4. Uczestnicy projektu będą informowani na bieżąco o wszystkich zmianach w
harmonogramie zajęć, najpóźniej na 2 dni przed wprowadzeniem zmian.
§3
1. W ramach realizacji projektu Beneficjent zobowiązuje się do:
a) Aktywnego uczestnictwa swojego dziecka w każdym działaniu przewidzianym dla
uczestnika projektu, w niezbędnym wymiarze czasowym
b) Każdorazowego potwierdzania przez dziecko swojego uczestnictwa w działaniach
przewidzianych dla uczestnika projektu na listach obecności
c) Wypełniania przez rodzica i dziecko ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, które będą
przeprowadzane w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu
d) Informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie
e) Udzielenia wszelkich informacji na temat dziecka niezbędnych do prawidłowego

w dokumentach zgłoszeniowych.
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f) Natychmiastowego informowania o zmianie jakichkolwiek danych osobowych wpisanych
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realizowania zajęć o których mowa w § 2 pkt. 1

2. W ramach realizacji projektu Beneficjent, oświadcza, iż:
a) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych
oraz danych osobowych dziecka przekazanych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, z późn. zm.) do celów niezbędnych do realizacji projektu, związanych z
udzielaniem wsparcia, monitoringu, kontroli, promocji i ewaluacji projektu, a także w
zakresie niezbędnym do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych
wobec Instytucji Pośredniczącej. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w
przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Jednocześnie
oświadcza, że został/a poinformowany/a o celu zbierania danych, prawie dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Projektodawcę oraz
Instytucję Pośredniczącą
b) zapoznał/a się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dziecka w projekcie i akceptuje
warunki w nim zawarte
c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego dziecka przez Gminę
Miejską Skórcz i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (w całości i we
fragmentach) dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, iż został/a poinformowany/a o celu
wykorzystania wizerunku swojego dziecka
d) został/a pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
e) wszystkie dane dostarczone do Biura Projektu, zawarte w dokumentach rekrutacyjnych
oraz innych dokumentach przedłożonych przez niego/nią do dnia rozpoczęcia udziału w
projekcie są prawdziwe i nadal aktualne, co zaświadcza swoim własnoręcznym podpisem
2. W związku z zapisami § 3 pkt. 1 Projektodawca informuje, iż minimum 80% frekwencja na
zajęciach pozwala na ukończenie uczestnictwa w projekcie.

pisemny wniosek Beneficjenta i za zwrotem otrzymanych materiałów.
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1. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, na

3

§4

2. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron.
3. Złożenie rezygnacji z uczestnictwa dziecka w Projekcie, a tym samym odstąpienie od
Umowy powinno nastąpić na koniec danego miesiąca, w formie pisemnej (z miesięcznym
okresem wypowiedzenia). W takim przypadku, rezygnację należy dostarczyć do
sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych Publicznych Skórczu.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na okres od momentu jej podpisania do czasu zakończenia
realizacji projektu, nie później jednak niż do końca czerwca 2015 roku.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające w trakcie realizacji umowy, Strony będą się starały rozstrzygać
w sposób polubowny, a gdy nie będzie to możliwe, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd.
§6
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………..........................................
Beneficjent
(rodzic/opiekun)

Strona

4

.......................................................
Projektodawca
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