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UMOWA 
uczestnictwa w projekcie 

 
zawarta w dniu ………………………..……….. roku w Poznaniu pomiędzy: 
 
Collegium Da Vinci, z siedzibą w 61-719 Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, wpisaną do Rejestru 
Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 90, NIP: 7831121773, REGON: 
630705827, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Nowakowskiego – Rektora, zwaną dalej 
„Organizatorem” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... zamieszkałą/ym w 
(imię i nazwisko ucznia) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
PESEL ………………………..………………., data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………….,  
 
Zwaną/ym dalej „Uczestnikiem projektu” 
zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie zajęć edukacyjnych i udział Uczestnika projektu w projekcie 
nr POWR.03.01.00-00-T218/18 pn. „Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście 
przemian współczesnego świata” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Uczestnik otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Umowie. 
3. Wsparcie udzielane jest w okresie trwania projektu. 
 

§ 2 
WARUNKI PODSTAWOWE I OŚWIADCZENIA STRON 

1. Celem głównym Projektu jest wspieranie i podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności 
behawioralnych i technicznych, które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie ich 
wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój ich zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i 
kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, co przyczyni się również do rozwoju 
społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki. 

2. Uczestnikami projektu są uczniowie publicznych oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych tj. 
liceum, technikum, szkół branżowych w wieku 16-19 roku życia zamieszkujący teren miasta Poznania i 
województwa wielkopolskiego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.  
4. Organizator oświadcza, iż jest realizatorem Projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy. 

Organizator na realizację Projektu otrzymała dofinansowanie na warunkach szczegółowo określonych 
w Umowie o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
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5. Organizator oświadcza, iż Uczestnik projektu został zakwalifikowany do udziału w Projekcie pt. „Zawody 
przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata”.  

6. Prawa i obowiązki Uczestnika projektu wynikają z postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu.  
7. Uczestnik projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i spełnia warunki uczestnictwa w nim 

określone oraz akceptuje wszystkie jego zapisy.  
8. Uczestnik projektu oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe 

i aktualne. Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie informować Uczelnię o wszelkich zmianach danych 
zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.  

9. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za podanie fałszywych 
danych lub złożenie fałszywych oświadczeń na podstawie, których został zakwalifikowany do udziału 
w Projekcie.  

10. Integralną częścią Projektu są: bilans kompetencji (wstępne i końcowe badanie kompetencji), warsztaty, 
wykłady, ćwiczenia.  

11. Projekt realizowany będzie zgodnie z harmonogramem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
harmonogramu.  

12. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia przedstawiane są przez Organizatora na jego 
stronie internetowej www.cdv.pl.  

13. Uczestnik projektu oświadcza, iż wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne 
prawo Organizatora do wielokrotnego wykorzystania zdjęć ze swoim wizerunkiem jako Uczestnika w 
celach informacji, promocji i udokumentowania działań. Zgoda jest ważna także w razie rozwiązania 
niniejszej umowy. Zgoda oznacza brak konieczności każdorazowego zatwierdzania zdjęć. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem 
dowolnego medium. 

14. Podstawową obowiązującą formą komunikowania się Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy jest 
poczta elektroniczna. Uczestnik zobowiązany jest regularnie odczytywać pocztę elektroniczną, a także 
niezwłocznie informować Organizatora o każdorazowej zmianie swego adresu e-mail. 

 
§ 3 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA 
Uczestnik projektu jest zobowiązany do:  
1. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach.  
2. Uczestnictwa w przeprowadzanych bilansach kompetencji posiadanych przez Uczestnika projektu 

przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.  
3. Wypełniania ankiet, testów i innych zalecanych ze względu na konieczność monitorowania rezultatów 

Projektu, w trakcie trwania projektu, a także po jego zakończeniu. 
4. Bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział 

w Projekcie  
5. Niezwłocznego poinformowania Uczelni o niemożności uczestnictwa w zaplanowanych. Wszelkie 

nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od momentu ich 
wystąpienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi 
wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające tę okoliczność. W pozostałych przypadkach 
wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.  

6. Natychmiastowego informowania o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych 
wpisanych w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz Deklaracji uczestnictwa. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do: 
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a. udziału w minimum 80% zajęć w ramach projektu. 
b. punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

 
§ 4 

PRAWA UCZESTNIKA 
Uczestnik ma prawo do:  
1. Nieodpłatnego udziału w zajęciach pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wglądu i aktualizacji swoich danych.  
3. Odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem udziału w projekcie.  
 

§ 5 
ZOBOWIĄZANIA I PRAWA ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi projektu możliwość uczestnictwa w zajęciach 
określonych w § 4 pkt. 1 umowy.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji form wsparcia.  
3. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku:  

a. niewywiązania się przez Uczestnika projektu ze zobowiązań określonych w § 3 niniejszej umowy.  
b. wstrzymania dofinansowania projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 1. 

4. W wypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, Organizator może obciążyć uczestnika 
projektu karą umowną w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym na uczestniku projektu 
określonymi w budżecie projektu.  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
2. Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej umowy i nie wnoszą do niej 

zastrzeżeń.  
3. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na osoby 

trzecie.  
4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W 

przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Organizatora.  
5. W razie braku możliwości kontaktu Stron formą wskazaną w § 2 pkt. 14 niniejszej umowy, 

korespondencja będzie przesyłana na adresy Stron, podane w komparycji. W przypadku nieodebrania 
korespondencji wysłanej pod w/w adres, będzie ona uznawana za doręczoną z upływem ostatniego 
dnia, w którym mogła zostać odebrana.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 
 

…………………………………………………………………      ………………………………………………………………… 
    pieczątka i podpis osoby upoważnionej                    podpis Uczestnika projektu 

ze strony Organizatora  
 
 
Załącznik do umowy: 

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie 


