Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4 do Regulaminu
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn: "Kompetentni i wykwalifikowani”
zawarta w Sokółce w dniu ................................................... pomiędzy:
Powiatem Sokólskim z siedzibą w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach:
1. Piotr Rećko - Starosta Sokólski,
2. Alicja Rysiejko - członek Zarządu Powiatu Sokólskiego,
zwanym dalej „Beneficjentem Projektu”,
a
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Projektu)

zamieszkałym/ą w: ……………………………………………………………………………...
ul. ………………………………………………………………………………………………..
PESEL: .........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:..............................................................................................................
Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………..
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”.
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie pn: „Kompetentni
i wykwalifikowani” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.
2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, zatwierdzony Uchwałą
Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r., zmieniony uchwałą
Nr 459/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr 528/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., zwany dalej Regulaminem.
§ 2. 1. Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie i w chwili zawarcia
niniejszej umowy trwa on do dnia 30 czerwca 2019 r.
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2. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających
z niniejszej umowy oraz z Regulaminu.
3. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika zwrotu kosztów jego
uczestnictwa w Projekcie, jak również zasady tego dochodzenia określa Regulamin.
§ 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. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu określają przepisy Rozdziału 5 Regulaminu.
3. 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 Projektu.
4. 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.
§ 4. 1. Partner Projektu może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji, gdy Uczestnik
Projektu, narusza postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w Projekcie.
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 1, skuteczne jest od dnia doręczenia
Uczestnikowi Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) oświadczenia
o jej rozwiązaniu.
§ 5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7. 1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby
Beneficjenta Projektu.
§ 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
BENEFICJENT PROJEKTU

UCZESTNIK PROJEKTU

…………………………………………..

.............................................................
(podpis Uczestnika Projektu)

…………………………………………...

..............................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)*

* podpis wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią

