UMOWA UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE

Zawarta w dniu 28.09.2020 pomiędzy:
Szkołą Podstawową w Rzepiskach
Organizatorem,

reprezentowaną

przez dyrekora Andrzeja Rusnaka

- jako

a:
Panem/Panią*............................................................ zam. …………………………………………………………
ul................................................................................ jako Uczestnikiem
Niniejsza umowa dotyczy udziału w projekcie pt: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
DZIAŁANIE 10.1. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH
PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
§1
Organizator Projektu, oświadcza, iż w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022r. będzie realizował projekt,
pt: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” w ramach którego przewidziano do zrealizowania szkolenia
dla nauczycieli:
W SP 1 w Rzepiskach, typ projektu B.
1.Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku
pracy, 1gr, 10h, 1n-l(1M)
2.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i
przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 2n-li(1K,1M)
3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
rozwojowymi. 1gr, 10h 2n-li (1K,1M)
4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych,
stworzonych dzięki środkom EFS latach
2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 2n-li (1K,1M)
5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 2n-li (1K,1M)
W SP 2 w Rzepiskach, typ projektu B.
1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i
przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 7n-li(6K,1M)
2.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
rozwojowymi. 1gr, 10h 7n-li (6K,1M)
3.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych,
stworzonych dzięki środkom EFS latach
2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 10n-li
(8K,2M)
5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 12n-li (10K,2M)

2. Uczestnik oświadcza, że na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, Regulaminie Projektu i
Rekrutacji oraz w Deklaracji uczestnictwa w projekcie, będzie uczestniczyć w szkoleniach, o których
mowa w ust. 1.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§2
Organizator oświadcza, iż organizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest bezpłatny dla uczestnika.
§3
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§4
Organizator może powierzyć wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej.
§5
1. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron.
2. Uczestnik który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczęło w nim udział, może
zrezygnować z uczestnictwa tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub
członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika)
3. W celu prawidłowego wypowiedzenia umowy Organizatorem należy listem poleconym wysłać pisemną
rezygnację (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) do Organizatora z dopiskiem: rezygnacja.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązana jest do pomocy w
znalezieniu innej osoby na swoje miejsce.
§6
W związku z przystąpieniem do projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)

administratorem tak zebranych danych osobowych jest jest Zarząd Województwa Małopolskiego
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków,
adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi Projektu;
3) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu
realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w projekcie;
5) mam prawo dostępu do treści danych osobowych własnych oraz ich poprawiania.
§7
1. Wszelkie spory związane z umową, jej strony będą się starały rozwiązywać polubownie w drodze
wzajemnego porozumienia.
2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia kwestii spornych, będzie sąd właściwy Organizatora
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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