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................................................................................ w imieniu własnym oraz występującym jako Uczestnik
Niniejsza umowa jest zawierana przez Uczestnika w imieniu swojego Dziecka o imieniu i nazwisku:
…………………………..……………. i dotyczy udziału w projekcie dziecka - zwanego dalej dzieckiem lub Uczniem, w
zajęciach w poniższym projekcie, - na warunkach określonych w niniejszej umowie.

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

1. Organizator 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 zajęcia dodatkowe dla
uczniów*:
Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 1 w
Rzepiskach, typ projektu A i D.
1.Realizacja zajęć koła zainteresowań z j. angielskiego 1gr. 7ucz(5dz,2ch)
2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr. 7ucz(5dz,2ch)
3.Realizacja zajęć koła zainteresowań z informatyki 1gr. 7ucz(5dz,2ch)
4.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z matematyki 1gr. 12ucz(6dz,6ch)
5.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z chemii 1gr. 12ucz(6dz,6ch)
6.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z biologii 1gr. 12ucz(6dz,6ch)
7.Realizacja zajęć dla dzieci z SPE - logopedycznych 1gr. 4ucz(2dz,2ch)

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 2 w
Rzepiskach, typ projektu A i D.
1.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z j. angielskiego 3gr.
2.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z matematyki 3gr.
3.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z informatyki 1gr.
4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr.
5.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z fizyki 1gr.
6.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z biologii 2gr.
7.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2gr.
8.Realizacja zajęć rozwijanie uzdolnienia z chemii 1gr.
9.Realizacja zajęć rozwijanie uzdolnienia z geografii 1gr.

2. Uczestnik oświadcza, że na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, Regulaminie Projektu i Rekrutacji oraz
w Deklaracji uczestnictwa w projekcie, dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w ust. 1.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

§2
1.

Organizator oświadcza, iż organizowany projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejska w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest bezpłatny dla dziecka.

§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. Rodzic/opiekun prawny dziecka, które zostało zakwalifikowane 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, choroba dziecka)
3. W celu prawidłowego wypowiedzenia umowy 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 zobowiązany jest do pomocy w
znalezieniu innej osoby na miejsce swojego dziecka.
§6
W związku z przystąpieniem do projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zarówno moich – jak i dziecka.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)

administratorem tak zebranych danych osobowych 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 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 i dziecka 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.

.......................................................
Organizator

………..........................................
rodzic/opiekun prawny
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