Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nasze kompetencje – Nasza przyszłość”

Zawarta w Gryfinie dnia ............................... roku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 585-000-73-12, REGON 000181668
reprezentowanym przez:
Dyrektora Joannę Mendrygał
zwanym w dalszej części umowy Organizatorem,

a ......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

zamieszkałą/-ym w........................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania)

o numerze PESEL:……………… urodzonym w dniu………………….. w………………………..
zwaną/-nym w dalszej części umowy Beneficjentem ostatecznym.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych obowiązków stron w związku
z realizacją Projektu „Nasze kompetencje – Nasza przyszłość”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego,

polegającego na podwyższeniu wiedzy Beneficjentów

ostatecznych w zakresie matematyki, znajomości języków obcych i do wzrostu wiedzy i umiejętności
związanych z poruszaniem się na rynku pracy.
2. Niniejsza umowa dotyczy realizacji dodatkowych zajęć oraz odbycia stażu zawodowego w drugiej
turze Projektu.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i wiąże ze sobą obie strony do 31 sierpnia 2014
roku.
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§2

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta oraz Organizatora, związane z realizację Projektu, nie ujęte
w umowie, określone są w Regulaminie uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie, stanowiącym
integralną część niniejszej umowy.
2. Beneficjent ostateczny oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji
w Projekcie „Nasze kompetencje – Nasza przyszłość”, oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim
określone.
3. Beneficjent ostateczny jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej,
za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany
do udziału w Projekcie.

§3

Beneficjent ostateczny weźmie udział w zajęciach:
1. Matematyka – 30 godzin lekcyjnych (jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut), zajęcia odbywać
się będą systematycznie przez okres od 10.2013 do 06.2014 (wyłączając okresy feryjne) raz w
tygodniu,
2. Język obcy zawodowy – do wyboru angielski lub niemiecki, 60 godzin lekcyjnych (jedna godzina
rozumiana jest jako 45 minut), zajęcia odbywać się będą systematycznie przez okres
od 10.2013 do 06.2014 (wyłączając okresy feryjne) raz w tygodniu w wymiarze duch godzin,
3. Rynek pracy – 60 godzin (jedna godzina rozumiana jest jako 45 minut), zajęcia odbywać się będą
systematycznie

przez

okres

od

10.2013

do

06.2014

(wyłączając

okresy

w soboty średnio co dwa tygodnie,
4. Odbędzie staż zawodowy − minimum 150 godzin (zgodnie z kierunkiem kształcenia),
odbywający się w okresie od 1.07.2014 do 31.08.2014 roku.

§4

Do obowiązków Beneficjenta należą:
1. Regularne, punktualne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

feryjne)
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2. Udział w stażu zawodowym oraz sumienne i staranne wykonywanie czynności i zadań w ramach
stażu,
3. Przestrzeganie zasad dyscypliny,
4. Podpisywanie w trakcie trwania projektu list obecności, oświadczeń oraz wypełnianie ankiet
ewaluacyjnych, także po zakończeniu projektu,
5. Poinformowanie kierownika projektu o niemożliwości wzięcia udziału w zajęciach – minimum
dwa dni przed planowanym terminem spotkania,
6. Niezwłoczne poinformowanie Organizatora o zmianach istotnych danych osobowych i danych
kontaktowych.

§5

1. Spotkania w ramach projektu będą odbywały się w terminach zamieszczonych w Harmonogramie
zajęć.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Harmonogramie zajęć bez podania przyczyn
i jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Beneficjenta o zaistniałych zmianach.

§6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2. Uczestnik ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy na warunkach określonych
w Regulaminie uczestnictwa i rekrutacji w projekcie, składając oświadczenie o rezygnacji z udziału
w Projekcie.
3. Organizator może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik
narusza postanowienia Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie.

§7

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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……………………………….
Podpis Beneficjenta

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki na udział w projekcie.

....................................................
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

......................................
Organizator

Załączniki do niniejszej umowy:
Załącznik nr 1 − Oświadczenie Uczestnika Projektu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Załącznik nr 3 – Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Nasze kompetencje –
Nasza przyszłość”

