
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA
„Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu”

nr RPKP.10.02.03-04-0007/20

zawarta w Świeciu w dniu ………………………………………………….. pomiędzy:

Zespołem Szkół Menedżerskich Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kujawskiej
2,  85-031  Bydgoszcz,  KRS:  0000459140,  reprezentowanym  przez  Przemysława  Krzyżanowskiego  -
Prezesa  Zarządu realizującego  w  województwie  kujawsko-pomorskim  projekt  pn.  „Nowoczesne
kształcenie  w  Zespole  Szkół  Menedżerskich  w  Świeciu”  nr  RPKP.10.02.03-04-0007/20  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym
w dalszej części umowy „Beneficjentem”

a

imię i nazwisko ucznia/uczennicy:….………………………………………………….……………………..………………………………
adres  zamieszkania:  …………..………………………………………………….………………...…………………………………….………
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pn. „Nowoczesne kształcenie
w Zespole  Szkół  Menedżerskich w Świeciu”  nr  RPKP.10.02.03-04-0007/20 realizowanego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś
Priorytetowa  10  Innowacyjna  edukacja,  Działanie  10.2  Kształcenie  ogólne  i  zawodowe,  Poddziałanie
10.2.3  Kształcenie  zawodowe.  Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

§ 2

1. Beneficjent  Zespół  Szkół  Menedżerskich  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością oraz
partnerem projektu PROJECT HUB Sp. z o.o. realizują projekt  „Nowoczesne kształcenie w Zespole
Szkół Menedżerskich w Świeciu” nr RPKP.10.02.03-04-0007/20 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, w okresie od 01.06.2020 r. do 31.01.2023 r. 

2. W ramach Projektu, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udziału w następujących formach
wsparcia: (właściwe zaznaczyć znakiem „X”)

a. Staż uczniowski w wymiarze 150 h 
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Udział (“X”) Nazwa formy wsparcia

staż uczniowski 

b. Kurs/-y zgodne z kierunkiem kształcenia:
Udział
(“X”)

Kierunek Nazwa formy wsparcia

Technik informatyk kurs CISCO Certified Network Associate

Technik logistyk kurs  obsługa  komputerowych  systemów  magazynowo
sprzedażowych

c. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
Udział (“X”) Przedmiot

Matematyka

Język obcy- angielski

Język obcy- niemiecki

Inny język obcy …………………………… 

Biologia

3.  Po  zakończeniu  stażu  Beneficjent  zobowiązuje  się  wypłacić  Uczestnikowi  Projektu  świadczenie
pieniężne  w  kwocie  2300,00  zł  brutto  oraz  zwrot  kosztów  związanych  z  odbywaniem  stażu-koszty
dojazdu- średnio 200 zł brutto. Warunkiem wypłaty środków jest przedłożenie dokumentacji stażowej
wymaganej przez Organizatora:

4. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Uczestnika Projektu.  

Nazwa Banku ……………………………………………………………………………………………………….......................…………...

Numer konta bankowego ……………………………………………………………………………........…………………….............

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego ………………………….…………………………............…………...........

Adres właściciela konta bankowego …………………………………………………………………………….............………….…

§ 3

1. Uczestnik  Projektu  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  Regulaminem Projektu  oraz  spełnia  warunki
uczestnictwa w nim określone.

2. Uczestnik  Projektu  jest  świadomy  odpowiedzialności,  w  tym  odpowiedzialności  cywilnej,  za
składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w
Projekcie.

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
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- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego
formach  wsparcia:  stażu  uczniowskiego  w wymiarze  150  godzin,  kursie/kursach  w wymiarze
dostosowanym do specyfiki zdobywanych uprawnień oraz do potwierdzania swojej obecności na
liście obecności;

- pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności;
- wypełniania  ankiet  ewaluacyjnych,  opinii,  testów  wiedzy  oraz  wszelkich  dokumentów

niezbędnych w procesie realizacji Projektu;
- udzielania  wszelkich  informacji  związanych  z  uczestnictwem  w  Projekcie  instytucjom

zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe;
- pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§ 4

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją Projektu, określone są  
w Regulaminie Projektu.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj.
31.01.2023 r.

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie  oświadczenia w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.  Za dzień rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Projektodawcę.

3. Realizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skreślenia  Uczestnika  Projektu  z  listy  uczestników  w
przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§6

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

jest prawo polskie.
3. Jurysdykcja  do  rozstrzygania  sporów  wynikłych  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy  jest  po

stronie sądów polskich.
4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego. Sprawy wynikłe na tle niniejszej  Umowy rozstrzygał  będzie Sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta.

6. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu.

§7
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

...........................................................................

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

podpis Uczestnika Projektu

………………………………………………………
………………………..

podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika
Projektu*

podpis i pieczęć Beneficjenta

* Podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest tylko w przypadku osób niepełnoletnich
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