
 

 

                 

UMOWA NR …………. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

  

Dnia ……………………w Gdyni pomiędzy: 

Fundacją PSC, ul. Komandorska 23/12; 81-232 Gdynia, NIP: 958-16-24-510, reprezentowaną przez 

Tobiasza Lech 

zwanym w dalszej części umowy „Beneficjentem”. 

a 

................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) zwanego dalej Przedstawicielem Ustawowym 

zamieszkałym.............................................................................................................................................  

PESEL……………………………………………………………………………………………………. 

działającym na rzecz: ................................................................................................................................. 

                                                  (imię i nazwisko Uczestnika Projektu) 

PESEL………………………………………………………………………………………………....... 

zwanym/ną dalej Uczestnikiem Projektu.  

§ 1. 

1. Projekt pt. „V Gdyńska Akademia Młodych” jest realizowany przez Fundację PSC w ramach 

dotacji z urzędu miasta Gdyni. 

§ 2. 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 15.09.2018 r. do 30.06.2020 r. w dwóch edycjach:  

1) 15.09.2018 r. - 30.06.2019 r.; 

2) 01.09.2019 r. - 30.06.2020 r. 

 

2. Każdy uczestnik projektu bierze udział w jednej edycji. 

3. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

§ 3. 

1. Przedstawiciel Ustawowy i Uczestnik Projektu oświadczają, iż zapoznali się z aktualną wersją 

Regulaminu projektu dostępną na stronie internetowej www.fundacjapsc.pl, zapoznali się  

z brzmieniem niniejszej Umowy i składając podpisy pod Umową akceptują warunki Umowy  

i Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.  



 

 

2. Podpisanie niniejszej Umowy przez Przedstawiciela Ustawowego i Uczestnika Projektu oznacza 

rozpoczęcie udziału w Projekcie.  

3. Przedstawiciel Ustawowy i Uczestnik Projektu oświadczają, że:  

1) wyrażają wolę brania udziału przez Uczestnika Projektu w Projekcie,  

2) Uczestnik Projektu spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. 

4. Przedstawiciel Ustawowy w imieniu Uczestnika Projektu zobowiązuje się do:  

1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Projekcie.  

I Etap 

 

a) Badanie kompetencji; 

b) Komunikacja i praca w zespole; 

c) Praca projektowa; 

d) Dialog międzypokoleniowy i partycypacja społeczna; 

e) Przywództwo; 

f) Myślenie krytyczne, debata i techniki argumentowania.  

II Etap 

a) Wyjazd studyjny. 

2) W ramach modułu II Uczestnicy biorący udział w Projekcie, wezmą udział  

w organizowanym przez Beneficjenta wyjeździe studyjnym w skład, którego wchodzić będą:  

a) transport Uczestników wynajętym autokarem z siedziby Organizatora do miejsca 

odbywania się III modułu;  

b) dwa noclegi z pełnym wyżywieniem; 

c) opieka wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędne uprawnienia; 

d) ubezpieczenie NNW. 

3) Potwierdzania uczestnictwa w zadaniach przewidzianych dla Uczestnika Projektu na listach 

obecności; 

4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz udzielenia wywiadu 

monitorującego realizację i efekty działania Projektu, w trakcie trwania Projektu, jak i po jego 

zakończeniu; 

5) natychmiastowego, pisemnego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych 

osobowych oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie; 

6) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zgłoszenia tego faktu  Beneficjentowi  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

7) zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi wersjami Regulaminu projektu dostępnymi na 

stronie www.fundacjapsc.pl oraz przestrzeganie jego aktualnych wersji. 

 

 



 

 

§ 4. 

Beneficjent zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do realizacji usług w ramach 

realizacji Projektu,  

2) zapewnienia specjalistów udzielających usługi w ramach niezbędnych do realizacji zadań 

przewidzianych dla Uczestnika Projektu.  

3) zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu zadań, o których mowa  

w § 3 ust. 4 Umowy. 

§ 5. 

Harmonogram wszystkich działań projektowych, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy będzie 

dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.fundacjapsc.pl.  

§ 6. 

1. Beneficjent ma prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu w przypadku 

określonym w Regulaminie projektu oraz w przypadku, gdy Uczestnik Projektu narusza prawo  

i postanowienia niniejszej Umowy.  

2. Wykreślenie bądź rezygnacja Uczestnika Projektu skutkuje skreśleniem z listy Uczestników oraz 

rozwiązaniem niniejszej Umowy ze skutkiem na dzień zawiadomienia Uczestnika Projektu  

o skreśleniu z listy Uczestników.  

§ 7. 

1. Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu projektu następują automatycznie  

z chwilą zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy 

oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron wynikające  

z ustaleń niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie  

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  

i nieodebraną, uważa się za doręczoną.  

 

§ 8. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 



 

 

§ 9. 

W zakresie niniejszej Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 10. 

W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą one 

rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania w terminie 30 dni od jego 

zaistnienia, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

 

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

    Uczestnik Projektu                                                                                Beneficjent 

 

 

……………………………                                                              

 Przedstawiciel Ustawowy                                                                         


