
 

 

 
 

UMOWA nr …./2016/ZST 

 

dot. uczestnictwa w projekcie RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  

pt. „Dobry start w zawodową przyszłość”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

zawarta w Leżajsku w dniu ………………………… pomiędzy: 

Panią Haliną Samko - dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki  

w Leżajsku reprezentującą  „Wnioskodawcę” 

a…………..………………………………… (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

zamieszkałym/łą w ………………….. o numerze PESEL: ……………….. urodzonym/ną  

w dniu ………………………………… w……………….(data i miejsce urodzenia) 

zwanym/ną dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”. 

 

§1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w Projekcie RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 

pt. „Dobry start w zawodową przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą jest Powiat Leżajski/ Zespół 

Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST) 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji 

w ramach projektu „Dobry start w zawodową przyszłość”, opublikowany na stronie 

internetowej i w siedzibie szkoły. 

 

§2 

 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy oraz Regulaminu. 

3. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika/Uczestniczki zwrotu 

kosztów jego uczestnictwa, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin. 

 

§3 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z treścią Regulaminu  

i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że 

spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte  

w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany 



w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym 

Wnioskodawcę Projektu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie 

swojego wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. 

Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 

prowadzonych w ramach Projektu. 

 

§4 

Zakres wsparcia udzielanego w projekcie 

 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do: 

a. Aktywnego uczestnictwa w kursie……………………………  

w wymiarze…godzin 

b. Udziału w wybranej przez siebie formie wsparcia, do których został 

zakwalifikowany i obecności na co najmniej 80 % zajęć 

c. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego 

zakończeniu; 

 

§5 

 

1. Wnioskodawca Projektu może rozwiązać niniejszą umowę, gdy: 

a. Uczestnik/Uczestniczka został/a skreślony/a z listy uczniów danej szkoły, 

b. Dalsze uczestnictwo Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie jest niemożliwe 

z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 

2. Wnioskodawca Projektu może rozwiązać niniejszą umowę i jednocześnie dochodzić od 

Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie w sytuacji, gdy 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu narusza postanowienia Regulaminu lub umowy 

uczestnictwa w Projekcie, w tym zwłaszcza: 

a. na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek 

koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa 

w zajęciach, 

b. w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć, 

c. w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika. 
 

3. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 jest skuteczne od dnia doręczenia 

Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej 

umowie) lub do rąk własnych Uczestnika/Uczestniczki Projektu (po potwierdzeniu 

pisemnym odebrania) / do rąk własnych rodzica/opiekuna prawnego 

Uczestnika/Uczestniczki oświadczenia o jej rozwiązaniu. 

 

§6 

 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 



§8 

 

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

rozwiązywać polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Partnera Projektu. 

 

§9 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

…………………………………                                  ………………………………………… 

 

 (Podpis ucznia/uczennicy )                                                   (Pieczęć i podpis dyrektora ZST) 

 

 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
1
 

 

                                                 
1
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej umowa powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 


