
 
 

 

UMOWA  UCZESTNICTWA DZIECKA/PODOPIECZNEGO W PROJEKCIE 

w ramach projektu „Po lepszą przyszłość” 

 

 

Zawarta w dniu  30.09.2019 r. pomiędzy:  

Szkołą Podstawową ……………………………………………, z siedzibą …………………………………… 

………………………………………………….., NIP ……………………….., Regon……………………., 

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły ………………………………………….., realizującego w 

województwie kujawsko-pomorskim  projekt: „Po lepsza przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

zwany dalej Organizatorem.  

a 

Panem/Panią* 

1) ……………………………………………………………. PESEL: …………………………………. 

 

Zam. …………………………………………………… ………-…………… ……………………… 

 

2) …………………………………………………………….. PESEL: ……………………………….... 

 

Zam. …………………………………………………… ………-…………… ……………………… 

 

działającym w imieniu i na rzecz, jako Rodzice/Opiekunowie Dziecka 

…………………………………………………………… / imię i nazwisko, PESEL …………………………. 

zwanego dalej Uczniem lub dzieckiem. 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa wraz z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa prawa i obowiązki 

stron umowy w związku z uczestnictwem ucznia/nicy w projekcie „Po lepszą przyszłość” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe; 

Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. 

2.  Organizator oświadcza, iż w okresie 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r. będzie realizował projekt, w ramach 

którego przewidziano do zrealizowania zajęcia dodatkowe dla Uczniów zgodnie z Regulaminem rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie. 

3. Szczegółowa ilość zajęć oraz rodzaj zajęć, w których każdy z Uczniów będzie uczestniczył w ramach 

projektu będzie wynikać z przeprowadzonej rekrutacji do projektu oraz potrzeb Ucznia zdefiniowanych 

przez Organizatora projektu określonych na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

4. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o harmonogram ustalony przez Organizatora.  

5. Rodzic/ Opiekun dziecka oświadcza, że na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Uczeń będzie uczestnikiem zajęć, o których mowa w ust. 2. 

6. Zarys programu zajęć zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym. 

 

§ 2 

1. Organizator oświadcza, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

2.   Udział Ucznia w projekcie jest bezpłatny. 
   

 

 



 
§ 3 

1. Rodzic Dziecka / Opiekun zobowiązuje się do uczestnictwa Ucznia we wszystkich zajęciach, które                           

w ramach projektu Organizator zorganizuje na rzecz Ucznia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu zajęć z przyczyn organizacyjno–losowych.  

 

§ 4 

Organizator może powierzyć wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej. 

 

§ 5 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia zakwalifikowania ucznia do projektu do dnia zakończenia 

realizacji projektu.   

2.  Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron. 

3.  W celu prawidłowego wypowiedzenie umowy z Organizatorem należy listem poleconym wysłać pisemną   

     rezygnację (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) do Organizatora z dopiskiem: rezygnacja. 

 

§ 6 

1. Wszelkie spory związane z umową, jej strony będą się starały rozwiązywać polubownie w drodze 

wzajemnego porozumienia. 

2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sprawy kwestii spornych, będzie sąd właściwy dla 

Organizatora. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

4. Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

5. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w sytuacji:  

a) Nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą  

b) Zaprzestania realizacji projektu przez Organizatora z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

…………………………………….  

Organizator 

 

Rodzice / Opiekun dziecka: 

 

1. ……………………………………….. 

 

2. ……………………………………….. 


