
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy:                                                                     
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel 30-042 Kraków ul Kujawska 
3a/2, reprezentowanym  przez Pana Piotra Szmigla zwanym w dalszej treści umowy Beneficjentem,    
a                                                                                                                                               
…………………………………………… zamieszkałą/ym przy ul. ………………………… 
……………………w ……………………………., legitymującą/ym się dowodem osobistym nr 
…………………….., PESEL ………………………… zwaną/ym w dalszej treści umowy 
Uczestnikiem Projektu, o następującej treści:

§1

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udział  Uczestnika  Projektu  we  wsparciu  „Podnoszenie
kompetencji  językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej  sytuacji  na
rynku  pracy”  nr  RPOP.09.03.00  -16-0021/16   współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego
Fundusz Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego,
Działania 9.3  Wsparcie kształcenia ustawicznego .  Udział w  projekcie  jest bezpłatny.

§2

Beneficjent  w ramach  niniejszej Umowy zobowiązuje się do:
1. Udzielenia  Uczestnikowi  Projektu  wsparcia  zgodnie  z  zapisami  Umowy  o  dofinansowanie

projektu,  Regulaminem  Projektu  oraz  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa,
polegającego  na zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu  przez  Beneficjenta  szkolenia  z  języka
angielskiego  w  wymiarze  120  godzin  dydaktycznych  podnoszącego  kompetencje  językowe
Uczestnika  Projektu  w  zakresie  języka  angielskiego  o  jeden  poziom  zgodny  z  Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego.   

2. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej szkolenie,  z wyższym wykształceniem 
filologicznym (j. angielski), specjalność nauczycielska, oraz z co najmniej 2 -letnim stażem pracy 
pedagogicznej.

3. Wydania Uczestnikowi Projektu stosownych zaświadczeń i certyfikatów o udzielonych formach 
wsparcia pod warunkiem wypełnienia przez w/w zobowiązań określonych niniejszą Umową i 
Regulaminem Projektu.

4. Wyposażenia Uczestnika Projektu w podręczniki. 
5. Beneficjent w zakresie wykonania Umowy ma prawo do korzystania z podwykonawców w 

zakresie zgodnym z Umową o dofinansowanie Projektu.

§3

1. Uczestnik  Projektu  oświadcza,  iż  zapoznał  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 Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji  przedłożonej w
trakcie  rekrutacji  są  aktualne,  a  w przypadku  ich  zmiany  w trakcie  obowiązywania  niniejszej
umowy niezwłocznie powiadomi o tym Beneficjenta. 

3.  Uczestnik 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  na  stronie
internetowej Projektu. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych na
potrzeby badania jakości szkolenia.



§4

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do : 

1. Aktywnego regularnego uczestnictwa w zajęciach w wymiarze minimum 80%       czasu trwania 
szkolenia (96 godzin dydaktycznych). Brak uczestnictwa w wyżej wskazanym minimalnym okresie
będzie traktowany jako nieuzasadnione odstąpienie od niniejszej Umowy. W tym przypadku 
Uczestnik Projektu podlega skreśleniu z listy Uczestników Projektu .         

2. Przestrzegania Regulaminu Projektu                                                                                                     
3. Potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na szkoleniu i odbioru materiałów                      
dydaktycznych.                                                                                                                                           
4. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych;                                                                                                      
5. Podania danych niezbędnych do wypełnienia kwestionariuszy i ankiet   ewaluacyjnych;                   
6.    Przystąpienia do testów wymaganych programem szkolenia i  egzaminu końcowego.                     
7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego i norm powszechnie obowiązujących.

§4

1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  trwania  form wsparcia  jednak nie  dłużej  niż  do  zakończenia
projektu tj. 31 lipca 2018 roku.

2. Rezygnacja  z udziału w Projekcie  możliwa  jest  tylko  w uzasadnionych przypadkach (choroba,
ważna sytuacja  losowa)  i  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  oświadczenia  w pod rygorem
nieważności. Oświadczenie należy przesłać na adres siedziby Beneficjenta w Krakowie. Za dzień
rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Beneficjenta.

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

§5

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 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.

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

§7

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

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

Beneficjent                                                                                              Uczestnik Projektu


