
 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 8 do Regulaminu 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Mam zawód – mam pracę w regionie” 

 

 

Zawarta w ………………….…….….…. w dniu ................................... pomiędzy: 

 

Powiatem/Miastem na prawach powiatu ………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………………........... 

 

zwanym dalej „Partnerem Projektu” , 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

zamieszkałym/ą w: …………………………………………… ul. ………………………......................................... 

PESEL: ...................................... Data i miejsce urodzenia:.......................................................... 

reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………... 

 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”, 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie: „Mam zawód – mam pracę  

w regionie” (zwanego dalej w treści umowy „Projektem”) realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego”, na podstawie Zasad realizacji projektu systemowego Instytucji 

Pośredniczącej, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego ……………..…..  

z dnia ……………… . 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”  zatwierdzony Uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego nr ……………..….. z dnia ………………, zwany dalej 

Regulaminem. 



 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 2 

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

Funduszu Społecznego.  

2. Okres realizacji Projektu określa wniosek o dofinansowanie i w chwili zawarcia niniejszej 

umowy trwa on od ………. do………. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy oraz z Regulaminu.  

4. 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 postanowieo oraz oświadcza, że spełnia warunki 

uczestnictwa w Projekcie w nim określone. 

2. 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 Partnera Projektu.  

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku  

w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrad 

w szczególności formę publikacji zdjęd z zajęd prowadzonych w ramach Projektu na stronie 

internetowej Projektu. 

 

§ 4 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:  

a) aktywnego uczestnictwa w Projekcie; 

b) udziału w grupowym doradztwie zawodowym;  

 

a w przypadku zakwalifikowania do II etapu Projektu również do: 

 

c) udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym; 

d) udziału w minimum jednej formie wsparcia dostępnej w ramach pakietu wsparcia; 

e) udziału w wizycie studyjnej u pracodawcy; 

f) odpowiedniego korzystania z platformy e-learningowej - w przypadku, gdy został do tego 

wytypowany; 

g) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, a także po jego 

zakooczeniu; 

h) niezwłocznego informowania Partnera Projektu o skreśleniu z listy uczniów 

lub przerwaniu nauki w szkole. 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 5 

1. Partner Projektu może rozwiązad 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. 

§ 6 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązad 

polubownie.  

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

Partnera Projektu. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

……………………………………………………….    .….................……………………………………… 

                   podpis Uczestnika Projektu 

 

 

….…………………..………………………………    ………………………………………………………………. 

         Partner Projektu        podpis rodzica lub opiekuna prawnego** 

 

 

 

 

 

 

*W przypadku jeśli zadanie projektowe w imieniu Partnera Projektu realizuje inny podmiot (np. Miejski Zarząd Oświaty) 

wzór umowy w zakresie oznaczenia jej stron należy odpowiednio zmodyfikowad. 

 

** Podpis wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 


