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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Akademia przyszłości” 

 
Preambuła 

 
Niniejsza umowa zawarta zostaje w ramach Projektu „Akademia przyszłości” (zwana dalej „Projekt”), 

który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie. Projekt jest 

realizowany w okresie 01.09.2018-31.10.2019r., na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-

U141/17 (dalej „Umowa o dofinansowanie”). 

 

Umowa zostaje zawarta w dniu ……………………………………………….. roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166, 00-787 

Warszawa 

reprezentowaną przez:  

prof. dr hab. Mariana Binka, Prorektora ds. Nauki 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora SGGW, mgr Wiktorii Braun 

zwaną dalej „Organizatorem Projektu” 

 

a 

rodzicem/ opiekunem prawnym…………………………………………………………..…………………………………………… 

Zamieszkałą/zamieszkały ul. ………………………………………………………………………………………………………………. 

(……….………...)………………..……………………………………………………………………………………………………………….…… 

nr PESEL …………………………..…………………………..……………  

zwana/y dalej Uczestnikiem/Uczestniczką  

 

Organizator Projektu i Uczestnik/Uczestniczka zwani są dalej łącznie „Stronami”, zaś każdy osobno 

„Stroną”, 

 
o następującej treści:  
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§ 1 

[Przedmiot Umowy] 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika/czki w Projekcie w dwudniowych warsztatach 

o tematyce: 

a) Dobra komunikacja z nastolatkiem 

b) Dobra relacja z nastolatkiem 

2. Uczestnik/czka został/a wybrany/a zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie określającym 

zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U141/17, pn. „Akademia 

przyszłości”. 

3. Uczestnik/czka zobowiązuje się do doręczenia Organizatorowi Projektu dokumentów, o których 

mowa w Regulaminie określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-

POWR.03.01.00-00-U141/17, pn. „Akademia przyszłości”. 

4. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu Projektu określającego zasady 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U141/17, pn. „Akademia 

przyszłości”. 

 

§ 2 

[Założenia Projektu] 

1. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 -31.10.2019r. 

2. Celem głównym Projektu jest: 

a) Rozwinięcie kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców, których sytuacja 

materialna, społeczna lub inna sprawia trudności w wychowaniu i komunikacji z 

nastolatkiem. 

3. Projekt zakłada udział łącznie 50 osób, które zakwalifikowane zostały do Projektu na warunkach 

określonych w Regulaminie określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-

POWR.03.01.00-00-U141/17, pn. „Akademia przyszłości”. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz będą 

umieszczane na stronach internetowych szkół, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 3 

[Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki] 

1. Uczestnik/czka oświadcza, że informacje podane przez niego w Załącznikach do Regulaminu 

określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U141/17, 

pn. „Akademia przyszłości” są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania 

Organizatora Projektu o każdej ich zmianie. 

2. Uczestnik/czka ponosi konsekwencje, w tym finansowe, w przypadku nieuprawnionego skorzystania 

z udzielonego wsparcia wskutek złożenia nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 1 

niniejszego paragrafu. W takim przypadku Organizator Projektu wezwie pisemnie Uczestnika/czkę 

do zwrotu równowartości udokumentowanych wydatków związanych w udzielonym wsparciem, 

podając wysokość, termin i formę zwrotu środków pieniężnych. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych 

etapach realizacji Projektu. 
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4. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa we wszystkich prowadzonych zajęciach 

w terminach i miejscach, które wyznaczy Organizator Projektu. 

5. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do punktualności i rzetelności. 

6. Uczestnik/czka zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 

Projektu, a w szczególności do podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych 

świadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Projektu,  

a związanych z realizacją Projektu. 

7. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do zrealizowania 100 % godzin wsparcia, o których mowa w § 1, 

ust. 1. 

8. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania 

(po podpisaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie) lub nieuzasadnionej nieobecności na części zajęć, 

Uczestnik/czka będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany do zwrotów poniesionych 

przez Organizatora Projektu kosztów zajęć przypisanych do jednego Uczestnika/czki. 

9. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu. 

10. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika/czki 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Organizatora Projektu] 

 

1. Organizator Projektu zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach do prowadzenia 

zajęć oraz warsztatów,  

b) zapewnienia w czasie trwania warsztatów odpowiedniego miejsca prowadzenia warsztatów, 

do którego zostanie skierowany Uczestnik/czka, 

c) zapewnienia materiałów piśmienniczych, 

d) zapewnienia surowców, materiałów i środków zużywalnych w czasie realizacji zajęć,  

e) profesjonalnej obsługi zajęć, 

f) zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Uczestników/czki 

na warunkach określonych w  § 5 niniejszej Umowy. 

2. Harmonogram zajęć / warsztatów Organizator Projektu przekaże Uczestnikowi przed 

ich planowanym rozpoczęciem.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu, o czym będzie informował 

Uczestnika/czkę w formie elektronicznej/ pisemnie. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dodatkowymi usługami zamówionymi indywidualnie 

przez uczestnika projektu w trakcie warsztatów.  

5. Organizator pokrywa wyłącznie koszty usług wymienionych w § 4 Umowy, zamawiane bezpośrednio 

przez Organizatora. 

6. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki w przypadku: 

a) wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, 

b) skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek w przypadkach określonych w Regulaminie 

określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w nr WND-POWR.03.01.00-00-U141/17, 

pn. „Akademia przyszłości” 
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§ 5 

[Ochrona danych osobowych] 

1. Uczestnik/czka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

2. Przedstawiciel Ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

3. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika/czkę jest równoznaczny 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Projektu wyłącznie w celu udzielonego 

wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Projektu.  

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator Projektu przestrzega zasad wskazanych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

6. Organizator Projektu, w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 

zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym: centralny system 

teleinformatyczny (SL2014). 

 

§ 6 

[Rozwiązanie umowy] 

1. Organizator Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą. 

b) Rozwiązania Umowy o dofinansowanie za zgodną wolą Organizatora Projektu i Instytucji 

Pośredniczącej. 

c) Rażącego naruszenia przez Uczestnika/czkę postanowień niniejszej Umowy lub działania 

na szkodę Organizatora Projektu. 

 

§ 7 

[Postanowienia końcowe] 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Regulaminu określającego zasady 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie WND-POWR.03.01.00-00-U141/17, pn. „Akademia przyszłości” 

3. Uczestnik/czka oświadcza, iż zapoznał się z treścią ww. Regulaminu i w pełni akceptuje jego zapisy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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5. Spory związane z realizacją Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

6. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedzimy Organizatora Projektu.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

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

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  

ze strony Organizatora Projektu 

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

Podpis uczestnika projektu   

 

 

 

 

 

 

 

 


