UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia klikanie!”
zawarta w………………………………, w dniu……………………….., zwana dalej Umową, pomiędzy:
(miejscowość)

(data)

Fundacją na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA z siedzibą w Szczytnie, ul. Polska 8A,
12 – 100 Szczytno, NIP: 5252393651, REGON: 140947159, zwaną dalej Beneficjentem
a
Panem/-ią ………………………………, zamieszkałym/ą w…………………………………………………...
przy ul. …………………………………………………………………, nr domu…………, nr lokalu…………,
kod pocztowy ……-……, poczta……………………………..,
zwanym/ą dalej Uczestniczką /-kiem Projektu.
Beneficjent i Uczestnik/-czka Projektu zwani są dalej łącznie Stronami, osobno zaś każdy z nich
Stroną.
Beneficjent oświadcza, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, zawarł z Województwem Świętokrzyskim
z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 20.04.2018 r. umowę nr RPSW.08.04.0226-0033/17-00 o dofinansowanie projektu „Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia klikanie!”
zwanego dalej Projektem.
Uczestniczka/-k Projektu oświadcza, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Projekcie, stosownie
do postanowień § 2 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Podejmij z nami wyzwanie –
po 50 roku życia klikanie!” Strony postanawiają co następuje:
§ 1.
1. Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika/-czki:
- ankiety kompetencyjnej na etapie rekrutacji do projektu,
- szkolenia komputerowego z certyfikatem ECDL Profile DIGCIMP 16
w

terminie

………………………………………………………..

i

na

warunkach

wskazanych

w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia
klikanie!”. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu komputerowym w wymiarze
152 godzin

na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie Rekrutacji

i Uczestnictwa w Projekcie dotyczących projektu „Podejmij z nami wyzwanie – po 50 roku życia
klikanie!”.
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§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………….. do 30.11.2018 r .

§ 3.
1. Każdy z Uczestników/-czek, zakwalifikowanych do udziału w Projekcie może otrzymać:
- materiały dydaktyczne,
- opłacone egzaminy ECDL Profile DIGCOMP 16,
- certyfikat ECDL po zdaniu egzaminów,
- ubezpieczenie NNW,
- refundację kosztów dojazdu dla max. 50 osób na zasadach opisanych w regulaminie Projektu.
§ 4.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat (refundacji kosztów dojazdu), w momencie
wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty te zostaną
uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzającej. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Beneficjent zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Uczestnika
o możliwości wystąpienia opóźnienia w terminie wypłat.

§ 5.
Uczestnik/-czka Projektu może odstąpić od Umowy, a tym samym zrezygnować z uczestnictwa
w Projekcie:
1. w każdym czasie za pełnym zwrotem kosztów udziału jednej osoby w Projekcie, tj.
3 711,63 złotych,
2. w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Beneficjenta, bez konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 6.
Beneficjent może odstąpić od Umowy w przypadku nienależytego wykonywania postanowień Umowy
przez Uczestnika/-czkę Projektu. W przypadku odstąpienia przez Beneficjenta od Umowy z powodu
nienależytego wykonywania jej postanowień przez Uczestnika/czkę Projektu, Uczestnik/czka Projektu
jest zobowiązany do zwrotu pełnego kosztu udziału jednej osoby w Projekcie, maksymalnie do
3 711,63 złotych.
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§ 7.
Strony ustalają adresy korespondencyjne do doręczeń dla celów związanych z Umową:
1. Beneficjent:
Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA,
ul. Długa 44/50, 00 – 241 Warszawa.
2. Uczestnik/-czka Projektu:
…………………………………………………………………………………………………………………
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o zmianie adresu do
doręczeń, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na ostatni wskazany adres.

§ 8.
1. W

sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle stosowania Umowy
jest Sąd właściwy dla siedziby Fundacji na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………….

…………………………………….

Podpis Beneficjenta

podpis Uczestnika/- czki Projektu
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