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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, wpisanym do Ewidencji 
Uczelni Niepublicznych pod numerem 90, NIP: 7831121773, REGON: 630705827, reprezentowanym przez 
dr inż. Krzysztofa Nowakowskiego – Rektora,  
zwanym dalej „Organizatorem” 
 

a 
 

Panią/Panem …………………………………………………………………….…………………… PESEL …………………………………………  
 

zamieszkałą/ym w ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”   
 
zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, 
 
o następującej treści: 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z092/18 

pt. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy 
regionu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poprzez kształcenie na udoskonalonych kierunkach, uczestnictwo 
w szkoleniach, kursach, warsztatach i dodatkowych zadaniach praktycznych w formie projektowej.  

2. Uczelnia oświadcza, że jest beneficjentem Projektu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej umowy. 
3. Uczelnia oświadcza, iż Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Projekcie pt. „Zwiększenie 

potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. 
4. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz  

z przepisów wewnętrznych Uczelni, w szczególności postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu 
uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pt. „Zwiększenie 
potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu” i spełnia 
warunki uczestnictwa w nim określone, w szczególności zapisy §4 i §5 regulaminu oraz akceptuje 
wszystkie jego zapisy. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora nt. aktualnego statusu na rynku pracy po 
zakończeniu udziału w projekcie, zgodnie z załączonym Oświadczeniem do umowy (Załącznik nr 2). 

7. 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.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

10. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

   …………………………………………………………………..                  ………………………………………………………………….. 
             pieczęć i podpis przedstawiciela CDV                               podpis Uczestnika Projektu 


