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UMOWA uczestnictwa w projekcie  
„Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” 

Nr RPPK.09.04.00-18-0063/16-01 
 
 
zawarta w Tarnobrzegu w dniu ……………………….. 2018 r. pomiędzy:  
Gminą Tarnobrzeg 
reprezentowaną przez 
Józefę Biernacką – Kierownika projektu 
działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega Znak:Or-II.077.70.2017 
z dnia 20 marca 2017 r., zwaną dalej „Beneficjentem” 
a……………………..………………….…………………………….……………    Nr PESEL:…………..……………………………..………… 
zamieszkałym/łą w ………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym/ną  przez rodziców / opiekunów prawnych:¹) 
……………………………………………………………….…………...……………………. zwanym/ną dalej 
„Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”. 
1)Jeśli uczestnik/uczestniczka w chwili projektu nie ukończył 18 lat) 
 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Synergia. Od jakości kształcenia do 

wzrostu zatrudnienia” (zwanym dalej „Projektem”) realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  IX  - 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4  - Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego.  

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin uczestnictwa  i 
rekrutacji dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnym biurze projektu . 
 

¹) jeśli uczestnik/uczestniczka w chwili przystąpienia do projektu nie ukończył 18 lat 
 

§2 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy oraz Regulaminu. 
 

§ 3 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że zapoznał/a 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/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte w dokumentacji 
przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Asystenta kierownika projektu w szkole. 

3. Uczestnik/Uczestniczka 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. 

 
§4 

1. Uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w następujących formach wsparcia, o których mowa w 
dokumencie - Formularz Zgłoszeniowy do Projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do 
wzrostu zatrudnienia” : 

 
           a)  praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, 

b)  staże zawodowe dla uczniów techników, 
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      c)  zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-           

gospodarczego pozwalające na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 
      d) udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach 
          laboratoryjnych, 
      e)  wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy                 
           i   umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy. 

2. Uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia. 
 

§ 5 
1. Beneficjent  może rozwiązać niniejszą umowę , gdy: 

a)  uczestnik/uczestniczka został/a skreślony/a z listy uczniów danej szkoły, 
b) dalsze uczestnictwo Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest niemożliwe z przyczyn losowych 

(np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania), 
2 Beneficjent  może rozwiązać niniejszą umowę i jednocześnie dochodzić od 

Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie w sytuacji, gdy 
Uczestnik/Uczestniczka Projektu narusza postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w 
Projekcie, w tym zwłaszcza: 

a. na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek Asystenta 
Kierownika projektu uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa 
w zajęciach, 

b. w przypadku  nieusprawiedliwionego opuszczenia, co najmniej 20% zajęć (nie dotyczy 
Uczestników/Uczestniczek staży i praktyk zawodowych, dla których zasady 
uczestnictwa określone zostaną w odrębnej umowie), 

c. w przypadku  nieuzasadnionego przerwania udziału w stażu lub praktyki zawodowej  , 
d.  w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie. 
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Beneficjenta. 
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
………………………………..………………………     ……………………………………………….. 
    Podpis uczestnika/czki projektu                Podpis Beneficjenta 
 
 
 
…………………………….…………………… 
       Podpis opiekuna prawnego 


